










7 حرف الميم

ِمْرداس امُسه  من 

ِمْرَداُس ْبُن ُعْرَوَة ڤ.7 --88

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي، َرَوى َعنُْه: ِزَياُد ْبُن ِعَلَقَة)1(.

 بر: َلُه صحبٌة. روى عنه: ِزَياد بن َعْلَقَمة)2(.

مْرَداُس ْبُن َأِبي ِمْرَداِس عقفان التَِّميِميُّ الَعْنَبِريُّ ڤ.7  -88

 بر، ثغ: له صحبٌة، َقاَل: أتيت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فدعا يل بالربكة.

روى عنه: ابنه َبْكر بن مرداس)3(.

مْرَداُس ْبُن َعْمٍرو. وقيل: اْبُن َنِهيٍك اْلَفَدِكيُّ ڤ.7   88

: ِمْرَداُس ْبُن َنِيٍك، َأْسَلَم ِحنَي َغِشَيُه ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد   ع: َوَقاَل اْلَكْلبِيُّ

ْيِف، َوَنَزَلْت فِيِه: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ  بِالسَّ

]النساء: 94[ اْلَيَة)4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2566/5(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1386/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1386/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )367/4(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2567/5(.
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ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ژھ  نزلت:  فِيِه  بر:   

ِه  ڭژ الية ]النساء: 94[، َكاَن يرعى غنًم َلُه فهجمت َعَلْيِه رسية َرُسوُل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وفيها ُأَساَمة بن َزْيد، وأمريها َسَلَمة بن األكوع، فلقيه ُأَساَمة وألقى 
ُه ألقى إَِلْيِه  لم عليكم، أنا مؤمن، فحسب ُأَساَمة َأنَّ لم، َوَقاَل: السَّ إَِلْيِه السَّ
ًذا، فقتله، فأنزل الله ۵: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  لم متعوِّ السَّ

ھ ھ ھژ الية ]النساء: 94[.

كان ُرُسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ُيبُّ ُأَسـاَمة وُيـبُّ أن يثني الناس َعَلْيـِه خرًيا إذا 
بعثـه بعًثـا، َوَكاَن مـع َذلَِك يسـأل َعنْـُه، فلم َقَتَل َهَذا امُلسـِلَم مرداًسـا مل تكتم 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص رأسه  ّية ذلك عن َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، فلم أعلنوه بذلك رفع َرُسول اللَّ السَّ
ِه، إنم  إَِل ُأَساَمة، َفَقاَل َلُه: »َكْيَف َأْنَت َوَل إَِله إِلَّ الله!«، َفَقاَل: َيا َرُسول اللَّ
إَِلْيِه«،  َفنََظرَت  َقْلبِِه،  »َهلَّ َشَقْقَت َعْن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل َرُسوُل اللَّ ًذا.  قاهلا متعوِّ
ُه إنم قتله من أجل عرض الدنيا: غنيمته، ومجله،  فأنزل الله َهِذِه الية، وأخرب َأنَّ

فحلف ُأَساَمُة أال يقاتل رجل َيُقول: ال إله إال الله أبًدا.

ِذي ألقى إَِلْيِه السلم، َوَقاَل: إِنِّ مؤمن  ومل خيتلفوا ِف أن املقتول يومئذ الَّ
-رجل يسمى ِمرداًسا-، واختلفوا ِف قاتله، وف أمري تلك السية اختلًفا كثرًيا)1(.

مْرَداُس ْبُن َماِلٍك اْلَْسَلِميُّ ڤ.7 ) 88

َجَرة، سكن الُكوَفة، روى َعنُه: قيس بن أيب   ب: ِمَّن َبايع َتت الشَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1386/3، 1387(.
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َحاِزم)1(.

َجَرِة، َسَكَن اْلُكوَفَة)2(. َت الشَّ  ع: َباَيَع َتْ

َجَرِة)3(.  ع: ِمْن َأْهِل الشَّ

 بر: َكاَن من بايع تت الشجرة، ُثمَّ سكن الكوفة، َوُهَو معدوٌد ِف أهلها.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ُيْقَبُض  روي عنه حديٌث واحٌد ليس َلُه غريه، أنَّ َرُسوَل اللَّ
ُل، وَتْبَقى ُحَثاَلٌة َكُحَثاَلِة التَّْمِر«.  ُل َفاْلَوَّ وَن اْلَوَّ اِلُ الصَّ

َرَوى َعنُْه: َقْيس بن َأيِب َحاِزم)4(.

 ثغ: عداده ِف أهل الكوفة، َكاَن من بايع تت الشجرة)5(.

مْرَداُس ْبُن َمْرَوان ڤ.7 8 88

 ثـغ: أسـلم ُهـَو وأبـوه، وشـهد احلديبيـة، َوَكاَن أمني النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل 
سهمن خيرب)6(.

)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2566/5(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )398/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1386/3(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2568/5(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )367/4(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )366/4(.
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َمْروان امُسه  من 

َمْرَواُن ْبُن َقْيٍس اَلَسِديُّ ڤ.7 ) 88

 بر: َلُه صحبٌة. روى َعنُْه: ِعْمَران بن َيَْيى، وابنه خثيم بن َمَرَوان)1(.

ْبِن 7 ) 88 َعِديِّ  ْبِن  ِذَراعِ  ْبِن  َجِذيَمَة  ْبِن  ُسوِد  ْبِن  َماِلِك  ْبُن  َمْرَواُن 
اِر ڤ. الدَّ

ْحَِن.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: َعْبَد الرَّ ُه َرُسوُل اللَّ  س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم، َوَسمَّ
.)2( اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ َهَكَذا َقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1390/3(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )260/6(.
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املُْسَتوِرد امُسه  من 

ِجِب ْبِن َحِبيِب 7 ) 88 اِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحَسِل ْبِن اللَّ الُمْسَتْوِرُد ْبُن َشدَّ
ِحُب  اْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلٍك، َوِقيَل: اللَّ

، الَمكِّيُّ ڤ. ، اْلِفْهِريُّ ِمْن َبِني ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهٍر، الُقَرِشيُّ

ُه َدْعُد بِنُْت َجابِِر ْبِن ِحْسل ْبِن اأْلََحبِّ ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ
اْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَاِرِب ْبِن فِْهٍر. 

فولد املستورُد: عمًرا ألمِّ ولد.

قال ممد بن عمر: كان غلًما يوم ُقبَِض َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

اه)1(. وقال غريه: قد سمع من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص سمًعا أتقنه وأدَّ

َث امُلْسَتْوِرُد َعْن َرُسوِل اللِه  ُد ْبُن َسْعٍد: َوَحدَّ  وقال أيًضا س: َقاَل ُمَمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث. 

ُد ْبُن ُعَمَر َكاَن امُلْسَتْوِرُد ُغَلًما َيْوَم ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَل: َوَقاَل ُمَمَّ

َوَنَزَل اْلُكوَفَة، َوَرَوى َعنُْه اْلُكوفِيُّوَن)2(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )542/6(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )183/8(.
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 جي: يعد بمرص)1(.

 ن: صحايبٌّ شهد فتح مرص، واختطَّ هبا.

توف باإلسكندرية سنة مخس وأربعني من اهلجرة.

روى عنه: عيل بن رباح، وأبو عبد الرحن احلُبيل)2(.

اد بن َعْمرو بن حسل.  ب: سكن مرص، َوُهَو امُلْسَتْورد بن َشدَّ

ه دعد بنت َجابر بن حسل)3(. َوأمُّ

ِجِب ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن  ُه َدْعُد بِنُْت َجابِِر ْبِن َحَسِل ْبِن اللَّ  ع: ُأمُّ

َشْيَباَن ْبِن ُمَاِرِب ْبِن فِْهٍر.

ِة َسنََة مَخٍْس َوَأْرَبِعنَي. ْسَكنَْدِريَّ . َوِقيَل: بِاإْلِ َماَت بِِمرْصَ

ْحَِن  ، َوِرْبِعيُّ ْبُن ِخَراٍش، َوَعْبُد الرَّ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: َقْيُس ْبُن َأيِب َحاِزٍم، َوالشَّ
 ، ْحَِن احْلُُبيِلُّ اُص ْبُن َربِيَعَة، َوَعيِلُّ ْبُن َرَباٍح، َوَأُبو َعْبِد الرَّ ، َوَوقَّ اْبُن ُجَبرْيِ ْبِن ُنَفرْيٍ

ْيٍح، َوَهانُِئ ْبُن ُمَعاِوَيَة، َوَخِديُج ْبُن َعْمٍرو)4(. َوَفاُء ْبُن ُشَ

 بر: سكن الكوفة، ثم سكن مرص، روى عنه: أهل الكوفة، وأهل مرص. 

روى عنـه مـن الكوفيـني: قيـس بن أيب حـازم، ومن املرصيـني: عيل بن 

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 39(.
)8) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )470/1(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )403/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2602/5(.
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ْحَِن احلبيل، وجريج بن أيب َعْمرو.  رباح، وأبو َعْبد الرَّ

ْحَِن بن جبري)1(. وروى عنه: حارثة بن وهب، وَعْبد الرَّ

 ذت: َلُه ُصحبٌة وروايٌة، وألبيه أيًضا ُصحبة.

، ووقاص  ْحَِن احْلُُبيِلُّ َوَعنُْه: قيس بن َأيِب حازم، وعل بن رباح، وَأُبو َعْبد الرَّ
ابن ربيعة، وَعْبد الكريم بن احلارث)2(.

َ َسنََة مَخِْسنَي.  ذت: ُيَقاُل: ُتُوفِّ

َوُهَو َصَحايِبٌّ َمْشُهوٌر.

ُه)3(. َرَوى َعنُْه: َقْيُس بن َأيِب َحاِزٍم، َوَغرْيُ

 جر: نزيل الكوفة، له وأبيه صحبة.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن َأبيه أنه روى، َعن قيس بن أيب حازم، ووقاص 
بن ربيعة َأبو عبد الرحن احلُُبيِل، وعبد الرحن بن جبري، ومعبد بن خالد، 

وآخرون.

ِمذي وغريمها من طريق قيس بن أيب حازم عنه. وحديثه ف الصحيح والتِّ

، َفْلَينُْظْر  ْنَيا ِف اْلِخَرِة إِلَّ َكَم ُيْدِخُل َأَحُدُكْم ُأْصُبَعُه ِف اْلَيمِّ حديثه: »َما الدُّ
بَِم َيْرِجُع«.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1471/4، 1472(.
)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 538(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 439(.
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نن)1(. ة أحاديث عند مسلٍم وف السُّ وله عدَّ

الُمْسـَتْوِرُد ْبـُن اْلِمْنَهـاِل ْبِن ُقْنُفـِذ ْبِن ُعَصيََّة ْبـِن ُهَصْيِص ْبِن 7 ) 88
ُحَييِّ ْبِن َواِئِل ْبِن ُجَشِم ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَقْيِن ڤ.

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

))) »اإلصابة« البن حجر )135/10(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )311/6(.
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مسعود امُسه  من 

ُعَبْيِد 7 8 88 ْبِن  َعْوِف  ْبِن  َنْضَلَة  ْبِن  َحاِرَثَة  ْبِن  اْلَْسَوِد  ْبُن  َمْسُعوُد 
 ، اْبِن ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، وهو مْسُعوُد اْبُن اْلَعْجَماِء، اُلَقرِشيُّ

الَعَدِويُّ ڤ.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن مرص)2(.

 بش: له صحبٌة)3(.

ِه، َوِهَي بِنُْت َعاِمٍر، َوُهَو َمْسُعوُد ْبُن اأْلَْسَوِد ْبِن   ع: اْلَعْجَمُء اْسُم ُأمِّ

َأَباُه  َحاِرَثَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَوْيِج ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، ُقتَِل 

ِة، فِيَم  ْسَكنَْدِريَّ َيْوَم َبْدٍر َكافًِرا، َوَلُه َأٌخ ُيَقاُل َلُه: َثْوَباُن ْبُن اأْلَْسَوِد، ُقتَِل بِاإْلِ

َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَل.

َواْسُتْشِهَد َمْسُعوٌد َيْوَم ُمْؤَتَة َمَع َجْعَفٍر، َوَزْيٍد)4(.

)8) »الثقات« البن ِحبَّان )396/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )408/5(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 91(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2531/5(.
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 بر، ثغ: كان من السبعني الذين هاجروا من بني عدي ُهَو وأخوه 
هم العجمء بِنْت َعاِمر بن اْلَفْضل بن َعِفيف بن كليب  مطيع بن األسود، وأمُّ

ابن حبشية بن سلول.

 َكاَن من أصحاب الشجرة، واستشهد َيْوم مؤتة)1(.

 كر: أخو مطيع بن األسود، له صحبٌة، استشهد يوم مؤتة بأرض 
البلقاء من أطراف دمشق.

وهو ابُن َعمِّ مسعود بن سويد بن حارثة)2(.

َمْسُعوُد ْبُن اْلَْسَوِد الَبَلِويُّ ڤ.7 - 88

 بر، ثغ: يعد ِف أهل مرص، شهد احلديبية، وبايع تت الشجرة، َوَكاَن 
قد استأذن ُعَمر ِف غزوة إَِل إفريقية، فقال عمر: إفريقية غادرة ومغدور هبا.

روى عنه: عيل بن رباح وغريه من املرصيني)3(. 

مْسـُعوُد ْبـُن َأْوِس ْبـِن َأْصـَرَم ْبِن َزْيـِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبـِن َغْنِم ْبِن 7   88
، الًْنَصاِريُّ ڤ. اِريُّ ٍد، النَّجَّ اِر، ُيَكنَّى َأَبا ُمَحمَّ َماِلِك ْبِن النَّجَّ

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

اِر، َوَكاَنْت ِمَن امُلَباِيَعاِت.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1390/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )380/4، 381(.
)8) »تاريخ دمشق« البن عساكر )58/ 3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1391/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )381/4(.
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ُهَم َحبِيَبُة بِنُْت  َوَكاَن ملَِْسُعوِد ْبِن َأْوٍس ِمَن اْلَوَلِد: َسْعٌد، َوُأمُّ َعْمٍرو، َوُأمُّ
َأْسَلَم ْبِن َحِريِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن احْلَاِرِث ِمَن األَْوِس. 

 . ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ َهَكَذا َنَسَبُه ُمَمَّ

َم  : َمْسـُعوُد ْبـُن َأْوِس ْبِن َأْصَ ـِد ْبِن إِْسـَحاَق، َوَأيِب َمْعَشٍ َوِف ِرَواَيـِة ُمَمَّ
اْبِن َزْيٍد.

ِد ْبِن  ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ َومَلْ َيْذُكَرا َزْيًدا َأَبا َأْوٍس َكَم َذَكَرُه ُمَمَّ
ُعَمَرَة.

َها َمَع  َوَشـِهَد َمْسـُعوُد ْبـُن َأْوٍس َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

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

 ن: شهد بدًرا، وفتح مرص، وله بمرص حديث)2(.

 غ: شهد بدًرا، وهو صاحب حديث الوتر)3(.

ِذي َكاَن َيُقول: »الوتر حق«. َفَقاَل: عَباَدة:  ام، َوُهَو الَّ  ب: سكن الشَّ
د، ُيِريد بقوله: )كذب(: َأْخَطأ.  كذب َأُبو ُمَمَّ

َومن زعم َأن اسمه: )َأْحَر(، فقد وهم)4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )454/3(.
)8) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )472/1(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )396/3، 397(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )417/5(.
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َّ
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َّ
امل في الت

َّ

الش

.)1(  ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

د، غلبت َعَلْيِه كنيته، َوُهَو الَِّذي زعم أن الوتر واجب،   بر: ُهَو َأُبو ُمَمَّ
ٍد. َفَقاَل عبادة بن الصامت: كذب)3( َأُبو ُمَمَّ

شهد بدًرا وما بعدها من املشاهد، ومل يذكره ابن إِْسَحاق ِف البدريني، 
وذكره غريه. 

قيل: توف ِف خلفة ُعَمر بن الطاب)4(. 

 ثغ: شهد فتح مرص، وهو الَِّذي زعم أن الوتر واجب فقيل لعبادة 
د  ابن الصامت َذلَِك، فقال: كذب َأُبو ُمَمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وتـوف ف خلفة  وشـهد مـا بعـد بدر من املشـاهد مـع َرُسـوِل اللَّ
عمر بن الطاب ڤ)5(.

 ثغ: شهد بدًرا)5(.

َمْسُعوُد ْبُن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَخلَِّد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق الَْنَصاِريُّ 7   -8
الزَُّرِقيُّ ڤ.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2534/5(.

)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2537/5(.
))) يعني: أخطأ.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1391/3(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )382/4(.
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َة ْبِن َبَياَضَة ْبِن  ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُفَهرْيَ  س: ُأمُّ
اْلَْزَرِج.

ُهـَم اْلَفاِرَعُة بِنْـُت احْلَُباِب  َوَكاَن ملَِْسـُعوٍد ِمـَن اْلَوَلـِد: َيِزيـُد، َوَحبِيَبُة، َوُأمُّ
بِيِع ْبِن َرافِِع ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن  اْبِن الرَّ

احْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج. 

ُه ُقَبْيَسة بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن امُلَعلَّ ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعِديِّ  َوَعاِمٌر، َوُأمُّ
اْبِن َزْيٍد ِمْن َوَلِد َغْضِب ْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَْزَرِج.

َشِهَد َمْسُعوٌد َبْدًرا، َوَكاَن َلُه َوَلٌد َفاْنَقَرُضوا، َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)1(.

، َحِديثه ِعنْد اْبنه َعامر بن َمْسُعود)2(.  ب: َبْدِريٌّ

د بن   بر: شهد بدًرا وأحًدا، وُقتَِل َيْوم بئر معونة شهيًدا ِف قول ُمَمَّ
ُعَمر.

وأما َعْبد الله بن ممد بن عمرة، فإنه قال: قتل َيْوم خيرب شهيًدا)3(.

ِبيعِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ِمَن اْلَقاَرِة، 7 ) -8 َمْسُعوُد ْبُن الرَّ
َحِليُف َبِني َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكَلٍب، ُيْكَنى َأَبا ُعَمْيٍر ڤ.

رَيِة.   س: مَلْ َأَر ُشُهوَدُه َبْدًرا َيْثُبَت، َومَلْ َيْذُكْرُه َأْهُل اْلِعْلِم بِالسِّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )548/3(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )396/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1392/3(.
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َها َمَع  بِيِع َبْدًرا، وُأُحـًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ َوَشـِهَد َمْسـُعوُد ْبـُن الرَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

تِّنَي، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَماَت َسنََة َثَلثنَِي، َوَقْد َزاَد ِف ِسنِِّه َعَل السِّ

 ب: من أهل بدر، َماَت سنة َثَلثنَِي ِف خَلَفة ُعْثَمن)2(.

 رع: َماَت َوُهَو اْبن ِستِّنَي)3(. 

 رع: من أهل بدر)4(. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم.   بر: أسلم قديًم بمكة قبل دخول َرُسوِل اللَّ

وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني ُعَبْيد بن التّيهان. 

شهد بدًرا َوُهَو أحد حلفاء بني زهرة)5(.

مْسـُعوُد ْبـُن َرِبيَعَة ْبـِن ُعَمَر ْبِن َعْبـِد اْلَقاِري، َأُبـو ُعَمْيٍر، َحِليُف 7 8 -8
َبِني ُزْهَرَة ڤ.

 ع: اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َشِهَد َبْدًرا)6(.

 ذت: الَقارة ُحلفاء بني ُزْهَرَة.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )154/3(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )395/3، 396(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )115/1(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )114/1(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1392/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2534/5(.
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شِهد بدًرا وغريها، وعاش نّيًفا وسّتني سنة)1(.

َمْسُعوُد ْبُن َسْعِد ْبِن َقْيِس بن زيد بن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق 7 ) -8
الزَُّرِقيُّ ڤ.

ُهْم   س: َكاَن َلُه ِمَن اْلَوَلِد: َعاِمٌر، َوُأمُّ َثابٍِت، َوُأمُّ َسْعٍد، َوُأمُّ َسْهٍل، َوُأمُّ

ِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.  ُأمُّ َكْبَشَة بِنِْت اْلَفاِكِه ْبِن َقْيِس ْبِن ُمَلَّ

َوَشـِهَد َمْسـُعوٌد َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َوَيْوَم بِْئـِر َمُعوَنَة، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشـِهيًدا ِف 

ِد ْبِن ُعَمَر.  ِرَواَيِة ُمَمَّ

: ُقتَِل َمْسُعوٌد َيْوَم َخْيرَبَ َشِهيًدا،  ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَقِد اْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق َفَلْم 

َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)2(.

ـه خولة بنت بش   وقـال أيًضـا س: أسـلم وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ

ابن ثعلبة بن عبد عمرو بن عامر بن زريق، قتل بخيرب َشِهيًدا، قتله مرحب 
اليهودي)3(.

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني ِف َخْيرَب)4(. 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 184(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )551/3(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )390/5(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.
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.)1(  ب: َبْدِريٌّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا َواْسُتْشِهَد بَِخْيرَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

مْسُعوُد ْبُن ِسَناِن بِن اَلْسَوِد بِن ُمري، َحِليٌف ِلَبِني َغْنِم ْبِن َكْعِب 7 ) -8
اْبِن َسَلَمَة، اْلَْسَلِميُّ ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا، وكان فيمن خرج مع عبد الله بن عتيك ف رسيته 
لقتل سلم بن أيب احلقيق بخيرب ف ذي احلجة سنة أربع من اهلجرة، وقتل 

مسعود بن سنان يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي عشة)3(.

ْبِن َأيِب احْلَُقْيِق َأيِب َرافٍِع،  ِم  ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َسلَّ َبَعَثُهُم النَّبِيُّ   ع: َكاَن فِيَمْن 
َفَقَتُلوُه)4(.

 بر: شهد أحًدا، وُقتَِل َيْوم اليممة شهيًدا)5(.

َمْسُعوُد ْبُن ُسَوْيِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 7 ) -8
َعِويجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب الُقَرِشيُّ الَعَدِويُّ ڤ.

ُه َعاتَِكُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْوٍف.   س: ُأمُّ

َوَكاَن َقِديَم اإِلْسَلِم، َوُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة َشِهيًدا ِف مُجَاَدى األُوَل َسنََة َثَمٍن 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )396/3(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2536/5(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )401/4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2538/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1392/3(.
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ْجَرِة)1(. ِمَن اهْلِ

 بر: كان أيًضا من السبعني الذين هاجروا من بني عدي، واستشهد 
َيْوم مؤتة فيم زعم ابُن الكلبي وحده)2(. 

َمْسُعوُد ْبُن َعْبِد َسْعِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشَم ْبِن َمْجَدَعَة 7 ) -8
، اْلَْوِسيُّ ڤ. اْبِن َحاِرَثَة، اْلَحاِرِثيُّ

ُد ْبُن ُعَمَر: ُهَو َمْسُعوُد ْبُن َعْبِد َمْسُعوِد ْبِن َعاِمٍر، َوَلْيَس   س: َقاَل ُمَمَّ
َلُه َعِقٌب َوَقِد اْنَقَرُضوا، َوَشِهَد َمْسُعوٌد َبْدًرا َوُأُحًدا)3(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوِقيَل: َمْسُعوُد ْبُن َعْبِد َسْعٍد)4(.

ِر ْبـِن َقْيِس ْبـِن ُأَميَة ْبـِن ُمَعاِوَيَة 7 8 -8 َمْسـُعوُد ْبـُن َعْبـَدَة ْبـِن ُمَظهِّ
الَْنَصاِريُّ اَلْوِسيُّ ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا، وتوف وليس له عقب، وقد كان له من الولد: نِياُر 
ابن مسعود وَشِهد ُأُحًدا مع أبيه، وتوف وليس له عقب، واحلارث بن مسعود 
وقد صحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يَشِهد ُأُحًدا، وقتل يوم جس أيب عبيد َشِهيًدا، وأمُّ 
هـم أمُّ نيار بنت ثابـت بن زيد بـن مالك بن عبد  احلـارث بنـت مسـعود، وأمُّ
ابن كعب بن عبد األشهل، فولد نيار بن مسعود: َعِليًّا، وحبيبة ألم، وقد 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )131/4(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1393/3(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )416/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2537/5(.
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انقرض ولد أمية بن معاوية، فلم يبق منهم أحٌد)1(.

َمْسُعوُد ْبُن ُعْرَوَة ڤ.7 - -8

 بر: َلُه صحبٌة، ُقتَِل ِف غزوة َأيِب َسَلَمة بن عبد األسد إَِل ماء من مياه 
بني َأَسد من ناحية نجد)2(. 

َمْسُعوُد ْبُن َعْمٍرو الَقاِري ِمَن الَقارَّة ڤ.7   -8

 غ: شهد بدًرا، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أن يبس   بر، جر: كان عل املغانم َيْوم حنني، وأمره َرُسوَل اللَّ
السبايا واألموال باجِلْعَرانة)4(.

 ثغ: َكاَن قديم اإلسلم)5(.

َمْسُعوُد ْبُن ُهَنْيَدَة، ُغَلُم َفْرَوَة اْلَْسَلِمّي ڤ.7  )-8

 غ: قال ممد بن سعد: مسعود بن هنيدة مول أوس بن حجر أيب 
متيم األسلمي. 

أسلم قديًم قبل مواله حني مرَّ هبم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إل اهلجرة)6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )302/4(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1393/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )407/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1394/3(، »اإلصابة« البن حجر )151/10(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )388/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )411/5(.
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بِِل َقاَلُه  ا ِمَن اإْلِ  ع: َشِهَد امُلَرْيِسيَع َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْعَطاُه َعْشً
.)1( الَواِقِديُّ

 ثغ: شـهد امُلَرْيِسـيَع مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وفروة ُهَو جد بريدة بن ُسـْفَيان 
ابن فروة)2(.

 ثغ: قدم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكتب َلُه كتاًبا إَِل قومه يدعوهم إَِل اإلسلم، 
ِه، إِنِّ أحب أن تبعث إَِل قومي  وأسلم وحسن إسلمه وقال: يا َرُسول اللَّ

رجل يدعوهم إَِل اإلسلم. فكتب َلُه كتابا يدعوهم إَِل اإلسلم)3(.

مْسُعوُد ْبُن َيزيِد ْبِن سبيعِ ْبِن َخْنَساٍء. وُيقاُل: ِسَناُن ْبُن ُعَبْيِد ْبِن 7 ))-8
 . َلِميُّ َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، الَْنَصاِريُّ السُّ

 بر: شهد العقبة، ومل يشهد بدًرا)4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2533/5(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )388/4(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )389/4(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1394/3(.
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ُمْسِل امُسه  من 

ُمْسِلُم ْبُن اْلَحاِرِث، َأُبو الَحاِرث، التَِّميِميُّ ڤ.7 8)-8

اَم)1(.  س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل الشَّ

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

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد اْبنه احلَاِرث بن ُمسلم)3(.

 بر: له صحبٌة. حديثه ِعنَْد الشاميني وعداده فيهم. روى عنه: ابنه 
احلَاِرث بن ُمْسِلم. وقد قيل فِيِه: احلَاِرث بن ُمْسِلم.

والصحيح ُمْسِلم بن احْلَاِرث)4(.

مْسِلُم ْبُن َخْيَشَنَة ڤ.7 ))-8

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمْسِلًم(، َأُخو َأيِب ِقْرَصاَفَة)5(.  ع: َكاَن اْسُمُه: )َمْيَسًم(، َفَسمَّ

ْحَمِن ڤ.7 ))-8 مْسِلُم ْبُن َعْبِد الرَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )423/9(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )310/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )381/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1395/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2489/5(.
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 ع: َلُه ُرْؤَيٌة لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بر: َلُه صحبٌة. روت عنه: شميسة بِنْت نبهان، َوُهَو موالها)2(.

مْسِلُم ْبُن َعْبِد اهلِل الَْزِديُّ ڤ.7 ))-8

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمْسِلًم()3(.  ع، ثغ: َكاَن اْسُمُه: )ِشَهاًبا(، َفَسمَّ

مْسِلُم ْبُن اْلَعَلِء اْلَحْضَرِميُّ ڤ.7 ))-8

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمْسِلًم()4(.  ع، ثغ: َكاَن اْسُمُه: )اْلَعاِص(، َفَسمَّ

مْسِلُم ْبُن اْلَعَلِء اَلَسِدُي ُثمَّ الَماِلِكيُّ ڤ.7 8)-8

.)5(  ثغ: يعد ِف الكوفيني، َلُه صحبٌة، شهد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصيلِّ

مْسِلُم ْبُن َعْمٍرو، َأُبو َعْقَرٍب، َواِلُد َأِبي َنْوَفٍل ڤ.7 -)-8

 غ: سكن البرصة وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني)6(.

َُم َقااَل:   ع: َذَكَر اْبُن َأيِب َخْيَثَمَة، َعْن َأْحَِد ْبِن َحنَْبٍل، َوَيَْيى ْبِن َمِعنٍي َأنَّ

َأُبو َنْوَفٍل اْسُمُه ُمَعاِوَيُة ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو اْبُن َأيِب َعْقَرٍب)7(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2485/5(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1396/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2492/5(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )393/4(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2488/5(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )400/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )314/5(.

)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2488/5(.
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، َوِقيَل: اْبُن اْلَحاِرِث ڤ.7  )-8 ، اْلُخَزاِعيُّ مْسِلٌم، الَمُصَطِلِقيُّ

 ع: َكاَن فِيَمْن َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُخَزاَعَة)1(.

مْسِلٌم، َواِلُد َعْوَسَجَة ڤ.7  8-8

 غ: أحسبه كان بالكوفة)2(.

 ب: َوالِد َعْوَسَجة، َلُه ُصْحَبٌة)3(.

، َجدُّ ابُن َأْبَزى ڤ.7 )8-8 مْسِلٌم، َأُبو َراِئَطة، الُقَرِشيُّ

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 ب: َوالُِد َراِئَطَة، َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما اْسُمَك؟«، َقاَل: ُغَراٌب. َقاَل: 
»َبْل َأْنَت ُمْسلٌِم«)5(.

  غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ُينسب)6(.

 ب: َوالِد عبيد اللَّه بن ُمسلم، َلُه ُصْحَبٌة)7(.

 بر: والد رائطة بِنْت ُمْسِلم األزدي. ال أدري من أيِّ قريٍش ُهَو. 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2484/5(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )315/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )381/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )309/5، 316(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )381/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )316/5(.

)8) »الثقات« البن ِحبَّان )381/3(.
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ه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمْسِلًم(.  ُيعدُّ ِف أهل مكة، َكاَن اسُمُه: )ُغَراًبا(، فسمَّ

روت عنه ابنته رائطة)1(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1396/3(.
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َ
َمْسل امُسه  من 

َحاِرَثَة 7 8-88 ْبِن  َمْجَدَعَة  ْبِن  َعِديِّ  ْبِن  َحِريِش  ْبِن  ْبُن َأْسَلَم  مْسَلَمُة 

اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه ُسَعاُد بِنُْت َرافِِع ْبِن َأيِب َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ
اِر. َمالِِك ْبِن النَّجَّ

وهو أخو َسَلَمَة بِن َأْسَلم، وُقتَِل يوم ِجْسِ َأيب ُعَبْيٍد َشِهيًدا، وليس له 
عقـب، وقـد انقـرض ولد َحريش بن عدي ف أول اإلسـلم، وكان دعوهتم 

ودارهم ف بني عبد األشهل)1(.

اِمِت ْبِن نّياِر ْبِن لوذان ْبِن عبد ود ْبِن 7 )8-8 َمسَلَمُة ْبُن ُمَخلَِّد ْبِن الصَّ
، َأُبو  ، اْلَخْزَرِجيُّ ، الزَُّرِقيُّ زيد ْبِن ثعلبة ْبِن الخزرج ْبِن ساعدة اْلَْنَصاِريُّ

َمْعٍن، َوُيَقاُل: َأُبو َسِعيٍد، َوُيَقاُل: َأُبو ُمَعاِوَيَة، َوُيَقاُل: َأُبو َمْعَمٍر ڤ. 

ـه َمنْـُدوس بنـت عمـرو بـن ُخنَْيس بن لوذان بـن عبد ود بن   س: ُأمُّ
زيد بن ثعلبة بن الزرج بن ساعدة.

َجها عبد الله بن يزيد بن معاوية  فولد مسلمُة بُن ُمَلَّد: َمنُدوس، تزوَّ
بن  َجها ييى  تزوَّ بنت مسلمة،  ُأَمية، وحادة  بن  بن حرب  أيب سفيان  ابن 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )247/4(.
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َجها سليمن  سعيد بن سعد بن عبادة بن ُدليم، وأمَّ سهل بنت مسلمة، تزوَّ
ابن خالد بن أيب دجانة سمك بن خرشة، ثم خلف عليها أبو بكر عبد العزيز 
ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن ُأَمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
َجها عبد الله بن خالد بن أيب دجانة سمك  قيص، وأمَّ مجيل بنت مسلمة، تزوَّ
هم أمُّ كلثوم بنت سهل بن عمرو بن سهل، وقد  ابن خرشة، وأمَّ حسن، وأمُّ

انقرض ولد نَِيار بن لوذان، وزعم بعض الناس أن هلم بقية باملغرب.

ل إل  قال ممد بن عمر: وقد روى مسلمة عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وتوَّ
مرص فنزهلا، وكان مع أهل َخِرْبَتا، وكانوا أشد أهل املغرب وأعّده، وكان 
لـه هبـا ذكـر ونباهـة، ثم صـار إل املدينـة، فمت هبـا ف خلفة معاويـة بن أيب 

سفيان)1(.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد َرَوى َمْسَلَمُة ْبُن َمَْلٍد َعْن   وقال أيًضا س: َقاَل ُمَمَّ
، َفنََزهَلَا، َوَكاَن َمَع َأْهِل َخِرْبَتا، َوَكاُنوا َأَشدَّ  َل إَِل ِمرْصَ وَّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَتَ
ُه، َوَكاَن َلُه هِبَا ِذْكٌر َوَنَباَهٌة، ُثمَّ َصاَر إَِل امَلِدينَِة، َفَمَت هِبَا  َأْهِل امَلْغِرِب َوَأَعدَّ

ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)2(.

 ن: له صحبٌة، شهد فتح مرص، واختطَّ هبا، وول اجلُنَْد ملعاوية بن 
أيب سفيان، والبنه يزيد بن معاوية.

وروى عنه من أهل مرص: عيل بن رباح، وهشام بن أيب رقّية، وأبو قبيل، 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )563-562/6(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )509/9(.



حابة األماثل 32
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وهلل بن عبد الرحن، وممد بن كعب، وغريهم.

 توف سنة اثنتني وستني ف ذي القعدة باإلسكندرية، وله ستون سنة)1(.

ـة   ب: ُولِـَد ِف الّسـنة األول مـن اهِلْجـَرة، َوَمـات بِمـرْص ِف ِذي احلجَّ
سنة اْثنََتنْيِ َوِستِّنَي، َوَكاَن واليها َعَلْيَها)2(.

كان مولده ف السنة األول من اهلجرة، سكن مرص ومات   بش: 
هبا، وهو وال عليها سنة ثنتني وستني)3(.

 ع: َمْولُِدُه َمْقَدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َوِقيَل: َبْل َكاَن َلُه َأْرَبُع ِسننَِي ِحنَي 
َقـِدَم النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَـَة، َوُقبِـَض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهـَو اْبُن َعْشِ ِسـننَِي، َوِقيَل: اْبُن 

َة َسنًَة. َأْرَبَع َعْشَ

َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوِستِّنَي)4(. ، ُتُوفِّ َسَكَن ِمرْصَ

ابن  َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوُل  املدينة، ومات  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ولد مقدم  بر:   
عش سنني. 

وقيل: إنه َكاَن ابن أربع سنني مقدم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ه ُمَعاِوَية مرص.  ل إَِل املدينة، ُثمَّ والَّ ثم شهد فتح مرص وسكنها، ُثمَّ توَّ

يقال: مات بمرص. ويقال: مات باملدينة سنة اثنتني وستني. وقد قيل: 

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )473/1، 474(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )391/3، 392(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 96(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2494/5(.
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إن مسلمة بن ملد توف ِف آخر خلفة ُمَعاِوَية)1(. 

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

روى عنه: عيل بن قادم وغريه، ويل مرص وأقام هبا إل أن مات)2(. 

 وقال أيًضا كو: له صحبٌة وروايٌة، وويل إمارة مرص)3(. 

 كر: أدرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه. 

روى عنه: أبو أيوب األنصاري وهو أكرب منه، وممود بن لبيد -عل 
ما قيل-، وعيل بن رباح، وهشام بن أيب رقية اللخميان، وأبو قبيل حيي بن 
هانئ، وهلل بن عبد الرحن، وممع بن كعب الغافقي، وممد بن سريين، 

وأبو سفيان الكلعي املرصي وال يعرف له اسم.

ووفد عل معاوية وشهد معه صفني، وكان فيها أمرًيا عل أهل فلسطني، 
وكانوا ف امليسة. 

وقيل: إنه مل يشهد صفني، ومل يفد عل معاوية إال بعد أن أخذ مرص، 
وويل إمرة مرص ملعاوية والبنه يزيد)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َويِل َعْشُ ِسننَِي. َ َرُسوُل اللَّ  ذت: َلُه ُصَحَبٌة َوِرَواَيٌة. َقاَل: ُتُوفِّ

ُد  َرَوى َعنُْه: َأُبو َأيُّوَب األَْنَصاِريُّ َمَع َجلَلتِِه، َوَمُْموُد بن َلبِيٍد، َوُمَمَّ
ْحَِن  ابن ِسرِييَن، َوُمَاِهٌد، َوَعيِلُّ بن َرَباٍح، َوَأُبو َقبِيٍل ُحَييُّ بن َهانٍِئ، َوَعْبُد الرَّ

)8) »اإلكمل« البن ماكوال )7/ 172(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1398/3(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )58/ 54(.))) »اإلكمل« البن ماكوال )337/7(.
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ابن ُشَمَسَة، َوَشْيَباُن بن ُأَميََّة َوآَخُروَن. 

نَي، َكاَن َعَل َأْهِل فَِلْسطِنَي، َوِقيَل: مَلْ َيِفْد  َوَكاَن ِمْن ُأَمَراِء ُمَعاِوَيَة َيْوَم ِصفِّ
نَي، َولَّ إِْمَرَة ِمرْصَ ملَُِعاِوَيَة َولَِيِزيَد.  َعَل ُمَعاِوَيَة إاِل َبْعَد اْنِقَضاِء ِصفَّ

َوَذَكـَر أنَّ َلـُه ُصْحَبـًة مَجَاَعـًة؛ ِمنُْهـْم: ابن َسـْعٍد، َوَأُبو َسـِعيِد بـن ُيوُنَس، 
.)1( اَرُقْطنِيُّ َوالدَّ

، َناِئُب ِمرْصَ ملَُِعاِوَيَة. ، األَِمرْيُ  ذس: الَْزَرِجيُّ

ُيْكنَى: َأَبا َمْعٍن. َوِقْيَل: ُكنَْيُتُه: َأُبو َسِعْيٍد. َوِقْيَل: َأُبو ُمَعاِوَيَة.

َلُه ُصْحَبٌة، َوالَ ُصْحَبَة ألَبِْيِه.

ْيَن،  ْوَب األَْنَصاِريُّ -َوُهَو َأْكرَبُ ِمنُْه- َوَأُبو َقبِْيٍل، َواْبُن ِسرْيِ َث َعنُْه: َأُبو َأيُّ َحدَّ
َوِهَشاُم بُن َأيِب ُرَقيََّة، َومَجَاَعٌة.

. ، ُثمَّ َويِلَ َلُه َولَِيِزْيَد إِْمَرَة ِمرْصَ نْيَ َوَكاَن ِمْن ُأَمَراِء ُمَعاِوَيَة َنْوَبَة ِصفِّ

: َأُبو َحاتٍِم، َفَقاَل: َلْيَسْت َلُه ُصْحَبٌة. َوَشذَّ

َوَوَرَد: َأنَّ ُعَمَر َبَعَث َمْسَلَمَة َعاِمًل َعَل َصَدَقاِت َبنِي فَِزاَرَة)2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 716، 717(.
)8) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 424، 425(.
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ِمْسَور امُسه  من 

الِمْسَوُر بُن َمْخَرَمَة ْبِن َنْوَفِل ْبِن ُأَهْيِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة 7 )8-8
ْحَمِن، الزُّْهِريُّ ڤ. اْبِن ِكَلٍب، أُبو َعْبِد الرَّ

ـه عاتكـة بنـت عـوف بن عبـد عوف بن عبٍد بـن احلارث بن   س: ُأمُّ

زهرة، وهي أخت عبد الرحن بن عوف، وكانت من املهاجرات املبايعات.

فوَلَد املسوُر بُن مرمة: عبَد الرحن وبه كان يكنى، وآمنَة، ورملَة، وأمَّ 
ْحبيل بن حسنة. هم أمة الله بنت ُشَ بكر، وُصَفيًّا، وأمُّ

هم ابنة الزبرقان  وعبَد الله، وهشاًما، وممًدا، واحلصنَي، وحفصَة، وأمُّ
ابن بدر بن امرئ القيس بن هبدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 

ابن متيم.

وعمـًرا، وحـزَة، وجعفـًرا، وعوًنـا، ال بقية ألحد منهـم، وهم ألمهات 
أوالد شتى.

ها باديُة بنت غيلن بن سلمة بن ُمَعتِّب من ثقيف. وُبَرْيََة، وأمُّ

ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص واملسور بن مرمة ابن ثمن سنني، وقد حفظ عنه 
أحاديث .
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قال ممد بن عمر: ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص واملسور بن مرمة ابن ثمن 
بكر، وعمر، وعثمن، وعيل،  أيب  ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن:  عنه  سنني، وقد حفظ 

وعبد الرحن بن عوف، رحة الله عليهم أمجعني)1(.

ــه عاتكــة ابنــة عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبدبــن احلــارث بن   ط: أمُّ

زهرة بن كلب، وهي أخت عبد الرحن بن عوف، وكانت من املهاجرات 
املبايعات، وُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص واملسور بن مرمة ابن ثمن سنني.

ولد املسور بعد اهلجرة بسنتني، وتوف هللل شهر ربيع الخر سنة أربع 
وستني. 

ثت عنه يقول: مات املسور بن مرمة سنة  وكان ييى بن معني فيم ُحدِّ
سبع وثلثني. 

قال أبو جعفر: وهذا غلط من القول)2(.

 ط: هو ابن أخت عبد الرحن بن عوف ُقبَِض َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 

ابن ثمن سنني، وقد روى عن َرُسوِل الله أحاديث)3(. 

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

وقال مصعب: املسور بن مرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )531-521/6(.
)8) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 25، 26(.

))) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 55(.
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زهرة، وأمُّ املسور عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحن بن عوف هاجرت، 
ها الشفاء، وكان املسور من يلزم عمر بن الطاب ڤ)1(. وأمُّ

ة لِسنَتنْيِ  ْحَن بن َعْوف،... َكاَن مولده بَِمكَّ ابُن ُأْخت َعْبد الرَّ  ب: 
ة سنة َثَمن َعام الَفْتح،  بعد اهِلْجَرة، َوقدم بِِه امَلِدينَة ِف النّْصف من ِذي احلجَّ
احِلْجر،  ِف  ُيَصيلِّ  َوُهَو  ة،  بَِمكَّ املنجنيق  َحَجر  َأَصاَبُه  ِسننِي،  ِسّت  ابن  َوُهَو 

َفَمكَث َوَمات سنة َأربع َوسبعني. 

َوقد قيل: سنة اْثنََتنْيِ َوسبعني، َوُهَو ابن سبعني سنة. َوقد قيل أقل من 
ة)2(. َهَذا، َوَكاَن َمَع ابن الزبري َحْيُث َأَصاَبُه َحَجُر املنجنيق بَِمكَّ

 بش: حجَّ مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حجة، وحفظ جوامع أحكام احلج، واستوطن 
املدينة، ومات بمكة سنة أربع وسبعني، أصابه حجر املنجنيق وهو يصيلِّ ف 

احلجر)3(.

َفاُء َوِقيَل: َرْمَلُة،  ْحَِن ْبِن َعْوٍف، ُيَقاُل هَلَا: الشِّ ُه ُأْخُت َعْبِد الرَّ  ع: ُأمُّ

، َوَشِهَد اْلَفْتَح َوُهَو اْبُن ِستِّ ِسننَِي،  ْجَرِة بَِسنََتنْيِ َوِقيَل: َعاتَِكُة، ُولَِد َبْعَد اهْلِ
َ َيْوَم َجاَء َنْعُي َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة إَِل  َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َثَمِن ِسننَِي، ُتُوفِّ َوُتُوفِّ

َبرْيِ بِاحْلَُجوِن)4(. َبرْيِ َسنََة َأْرَبٍع َوِستِّنَي، َوَصلَّ َعَلْيِه َعْبُد اللِه ْبُن الزُّ اْبِن الزُّ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )354/5، و355(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )394/3، 395(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 43(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2548-2547/5(.
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ْحَِن بن عوف، ولد بمكة  ه الشفاء بِنْت عوف أخت َعْبد الرَّ  بر: أمُّ
بعد اهلجرة بسنتني، وقدم بِِه أبوه املدينة ِف عقب ذي احلجة سنة ثمن، َوُهَو 
َبرْي بأربعة أشهر، وُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص واملسور ابن ثمن سنني،  أصغر من ابن الزُّ

وسمع من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وَحِفَظ َعنُْه. 

َوَعْمرو بن  الرحن بن عوف،  ُعَمر بن الطاب، وعبد  َعْن:  ث  وحدَّ
عوف.

ْحَِن بن  وكان فقيًها من أهل اْلَفْضل والدين، مل يزل مع خاله َعْبد الرَّ
ُثمَّ  ُعْثَمن،  قتل  أن  إَِل  باملدينة  الشورى، وبقي  أمر  ِف  وُمدبًِرا  ُمقبًِل  عوف 

انحدر إَِل مكة، فلم يزل هبا َحتَّى توف ُمَعاِوَية. ذكره َربِيَعة بن َيِزيد. 

َبرْي، وذلك  فلم يزل بمكة َحتَّى قدم احلصني بن نمري مكة لقتال ابن الزُّ
ِف عقب املحرم، أو صدر صفر، وحاص مكة، وف حصاره وماربته أهل 
احلجر،  ِف  يصيلِّ  َوُهَو  املنجنيق،  حجارة  من  حجر  املسور  أصاب  مكة 
َبرْي  فقتله، وذلك مستهل ربيع األول سنة أربع وستني، وصلَّ َعَلْيِه ابن الزُّ
باحلجون، َوُهَو معدوٌد ِف املكيني، توف َوُهَو ابن اثنتني وستني سنة. وقيل: 
َبرْي، وحصني بن نمري ماص البن  وفاته كانت َيْوم جاء نعي َيِزيد إَِل ابن الزُّ
أربع  سنة  الخر  ربيع  عشة  ثلثاء  َيْوم  مكة  إَِل  َيِزيد  نعي  وجاء  َبرْي،  الزُّ

وستني.

َبرْي، وعيل بن احلَُسنْي، وعبيد الله بن َعْبد اللَِّه  روى عنه: ُعْرَوة بن الزُّ
ابن ُعْتَبة.
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َوَكاَن املسور لفضله ودينه وحسن رأيه تغشاه الوارج، وتعظمه وتبّجل 
َأه الله منهم)1(. رأيه، وقد برَّ

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

وروى عن: أيب بكر، وعمر، وعثمن، وعيل، وعبد الرحن بن عوف، 
وأيب هريرة، ومعاوية بن أيب سفيان، وعمرو بن عوف. 

روى عنه: عروة بن الزبري، وعيل بن احلسني، وعبد الله بن أيب مليكة، 
وعبيد الله بن أيب رافع، وسليمن بن يسار، وجهم بن أيب اجلهم اجلمحي، 

وابنه عبد الرحن بن املسور، وابنته أم بكر بنت املسور. 

الذين  ألجل  إليه  يستدعيه  معاوية  إل  عثمن  برسالة  دمشق  وقدم 
حرصوه، ثم قدمها ثانية وافًدا عل معاوية ف خلفته)2(.

ه عاتكة بنت عوف، أخت عبد الرحن بن عوف.   ثغ: َلُه صحبٌة، وأمُّ

وقيل: اسمها الشفاء.

ولد بمكة بعد اهلجرة بسنتني، َوَكاَن فقيًها من أهل العلم والدين، ومل 
 . يزل مع خاله عبد الرحن ِف أمر الشورى، َوَكاَن هواه فيها مع َعيلٍّ

وأقام باملدينة إَِل أن ُقتَِل عثمن، ُثمَّ سار إَِل مكة فلم يزل هِبَا َحتَّى توف 
معاوية، وكره بيعة يزيد، وأقام مع ابن الزبري بمكة، َحتَّى قدم احلصني بن 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1399/3(.
)8) »تاريخ دمشق« البن عساكر )58/ 158، 159(.
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ة، فقتل املسور،  نمري إَِل مكة ِف جيش من الشام لقتال ابن الزبري بعد وقعة احلَرَّ
أصابه حجر منجنيق، وهو يصيلِّ ِف احلجر، فقتله مستهل ربيع األول من 

سنة أربع وستني، وصلَّ َعَلْيِه ابن الزبري، َوَكاَن عمره اثنتني وستني سنة.

ِه  روى عنه: َعيل بن احلَُسنْي، وعروة بن الزبري، وعبيد اللَّه بن َعْبد اللَّ
ابن عتبة)1(.

ْحَِن بِن َعْوٍف،  ُه: َعاتَِكُة؛ ُأْخُت َعْبِد الرَّ  ذس: اإِلَماُم اجلَِلْيُل،... َوُأمُّ

ٌة َأْيًضا. ُزْهِريَّ

َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة. 

. َبرْيِ ، َواْبِن الزُّ َحاَبِة، َكالنُّْعَمِن بِن َبِشرْيٍ َوِعَداُدُه ِف ِصَغاِر الصَّ

َث َأْيًضا َعْن: َخالِِه، َوَأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَمَن. َوَحدَّ

َأيِب  َواْبُن  َيَساٍر،  بُن  َوُسَلْيَمُن  َوُعْرَوُة،   ، احلَُسنْيِ بُن  َعيِلُّ  َعنُْه:  َث  َحدَّ
ْحَِن َوُأمُّ َبْكٍر، َوَطاِئَفٌة. ُمَلْيَكَة، َوَعْمُرو بُن ِدْينَاٍر، َوَوَلَداُه؛ َعْبُد الرَّ

ُخ بُِمَعاِوَيَة. َقِدَم ِدَمْشَق َبِرْيًدا ِمْن ُعْثَمَن َيْسَترْصِ

َفُظ َعنُْه. َوَكاَن ِمَّْن َيْلَزُم ُعَمَر، َوَيْ

، َوَسخَط إِْمَرَة َيِزْيَد، َوَقْد َأَصاَبُه َحَجُر  َبرْيِ َة َمَع اْبِن الزُّ َوَقِد اْنَحاَز إَِل َمكَّ
ِمنَْجنِْيٍق ِف احِلَصاِر.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )399/4، 400(.
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اِميِّنَي َنَفًرا. َقَتَل َمَوايِل ِمْسَوٍر ِمَن الشَّ

َوِقْيَل: َأَصاَبُه َحَجُر املِنَْجنِْيِق، َفاْنَفَلَقْت ِمنُْه ِقْطَعٌة َأَصابْت َخدَّ املِْسَوِر َوُهَو 
ِذي َجاَء فِْيِه َنْعُي َيِزْيَد. ، َفَمِرَض، َوَماَت ِف الَيْوِم الَّ ُيَصيلِّ

ِه. َفَعْن ُأمِّ َبْكٍر، َقاَلْت: ُكنُْت َأَرى الِعَظاَم ُتنَْزُع ِمْن َخدِّ

اٍم، َوَماَت. َبِقَي مَخَْسَة َأيَّ

ُثمَّ  َيَتَكلَُّم،  الَ  َيْوًما  َوَبِقَي  َعَلْيِه،  َمْغِشيًّا  َفُحِمَل  احلََجُر،  َأَصاَبُه  َوِقْيَل: 
َأَفاَق.

ْحَِن! َكْيَف َتَرى ِف ِقَتاِل َهُؤالَِء؟  َوَجَعَل ُعَبْيُد بُن ُعَمرْيٍ َيُقْوُل: َيا َأَبا َعْبِد الرَّ
ا  َبرْيِ َغْسَلُه، َوَحََلُه إَِل احلَُجْوِن، َوإِنَّ َفَقاَل: َعَل َذلَِك ُقتِْلنَا. َقاَل: َوَويِل اْبُن الزُّ

ْوا َمَعنَا َعَلْيِه. اِم، َفَصلَّ َلنََطُأ بِِه الَقْتَل، َوَنْمِش َبنْيَ َأْهِل الشَّ

. َبرْيِ ُقْلُت -أي الذهبي-: َكاُنوا َقْد َعِلُموا بَِمْوِت َيِزْيَد، َوَباَيُعوا اْبَن الزُّ

 َ ، َوهِبَا ُتُوفِّ َة، َبْعَد اهِلْجَرِة بَِعاَمنْيِ َوَعْن ُأمِّ َبْكٍر، َقاَلْت: ُولَِد املِْسَوُر بَِمكَّ
. َلِل َربِْيٍع الِخِر، َسنََة َأْرَبٍع َوِستِّنْيَ هِلِ

َخُه فِْيَها: مَجَاَعٌة. َوَكَذا َأرَّ

، َفَقاَل: َماَت ِف َسنَِة َثَلٍث َوَسْبِعنْيَ ِمْن َحَجِر املِنَْجنِْيِق)1(. َوَغِلَط امَلَداِئنِيُّ

ْحَِن بن َعْوٍف.  ذت: ابُن َعاتَِكَة ُأْخِت َعْبِد الرَّ

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 390، 391، 393(.



حابة األماثل 42
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َلُه صحبٌة وروايٌة، وروى أيًضا عن أيب بكر، َوُعَمَر، َوُعْثَمَن، َوَخالِِه.

، َوُعْرَوُة، َوُسَلْيَمُن بن َيَساٍر، َوابن َأيِب ُمَلْيَكَة،  َرَوى َعنُْه: َعيِلُّ بن احْلَُسنْيِ
، َوَعْمُرو بن ِدينَاٍر. ِه بن ُحننَْيٍ ْحَِن، َوُأمُّ َبْكٍر، َوَعْبُد اللَّ َوَوَلَداُه َعْبُد الرَّ

اَم َحرْصِ ُعْثَمَن، َوَوَفَد َعَل  َوَقِدَم َبِريًدا لِِدَمْشَق ِمْن ُعْثَمَن إَِل ُمَعاِوَيَة َأيَّ
َة َكابن  َفُظ َعنُْه، َواْنَحاَز إَِل َمكَّ ُمَعاِوَيَة ِف ِخلَفتِِه، َوَكاَن ِمَّْن َيْلَزُم ُعَمَر َوَيْ
، َوَكِرَه إِْمَرَة َيِزيَد، َوَأَصاَبُه َحَجُر َمنَْجنِيٍق مَلَّا َحاَصَ احلَُصنْيُ بن نمري  َبرْيِ الزُّ

بن الزبري)1(.

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

مْسَوُر ْبُن َيِزيَد الَماِلِكيُّ اَلَسِديُّ ڤ.7 )8-8

 بر: له صحبة ورواية، نزل الكوفة)3(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 718، 719(.
)8) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1400/3(.
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ُمْصَعب امُسه  من 

مْصَعُب ْبُن ُأمِّ ُجَلٍس ڤ.7 )8-8

ِريَن، َوَقاَل: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 ثغ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن امرأة اجللس بن سويد)2(.

اِر 7 8-88 ُمْصَعُب اْلَخْيِر ْبُن ُعَمْيِر ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن َعْبِد الدَّ
، اْلُقَرِشيُّ ڤ. ٍد، اْلَعبَدِريُّ ، ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ اْبِن ُقَصيٍّ

ِب ْبِن َوْهـِب ْبِن َعْمـِرو ْبِن  ـُه ُخنَـاُس بِنْـُت َمالِـِك ْبـِن امُلـَرِّ  س: ُأمُّ

 . ُحَجرْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َها َحْنَُة بِنُْت َجْحِش  َوَكاَن ملُِْصَعٍب ِمَن اْلَوَلِد: اْبنٌَة ُيَقاُل هَلَا: َزْينَُب، َوُأمُّ

َة ْبِن َكثرِِي ْبِن َغنِْم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن  َة ْبِن ُمرَّ اْبِن ِرَياِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصرِبَ

َجَها َعْبَد اللِه ْبَن َعْبِد اللِه ْبِن َأيِب ُأَميََّة ْبِن امُلِغرَيِة، َفَوَلَدْت َلُه اْبنٌَة  ُخَزْيَمَة، َفَزوَّ

ُيَقاُل هَلَا: َقِريَبُة)3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2558/5(.

)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )404/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )107/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعَد بيَعة العقَبة   ب: ِمَّن اْستْشهد )يوم( ُأحٍد، َبعثه َرُسوُل اللَّ
ههم ِف  ْسَلم، ويفقِّ األول إَِل امَلِدينَة، َوأمره َأن ُيْقِرئُهْم اْلُقْرآن، َوُيعلمُهم اإْلِ

اَها)1(. ين، َفأسلم أهل امَلِدينَة عل َيده قبل قدوم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِيَّ الدَّ

 مف: َلُه ُصْحَبٌة َوِقدم)2(.

لنَِي، َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد، َوُهَو:   ع: ِمَن امُلَهاِجِريَن اأْلَوَّ
اِر، َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل  ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيِ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّ
َوَيْدُعوُهْم إَِل  اْلُقْرآَن،  َمُهُم  لُِيَعلِّ اْلَبْيَعَة اأْلُوَل،  َباَيَع اأْلَْنَصاُر  َأْن  َبْعَد  امَلِدينَِة 
ُقَرْيٍش َعْيًشا  َفَتَياِن  َأْنَعِم  امُلْقِرَئ، َوَكاَن ِمْن  ُيْدَعى  َتْوِحيِد اللِه َوِدينِِه، َوَكاَن 
َف ِجْلُدُه  اهِتَا، َفَتَحشَّ ْنَيا َوَلذَّ َوَأْلَينِِهْم لَِباًسا، َفَدَعْتُه َمَبَُّة اللِه ۵ إَِل ُمَفاَرَقِة الدُّ

َهاَدِة َيْوَم ُأُحٍد)3(. َف احْلَيَِّة، ُثمَّ َأْكَرَمُه اللُه بِالشَّ َتَشُّ

إَِل أرض احلبشة  َكاَن من جلَّة الصحابة وفضلئهم، وهاجر  بر:   
ِف أول من هاجر إليها، ثم شهد بدًرا، ومل يشهد بدًرا من بني عبد الدار إال 

رجلن: مصعب بن عمري، وسويبط بن حرملة، ويقال: ابن حريملة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد بعث مصعب بن عمري إَِل املدينة قبل اهلجرة  َوَكاَن َرُسوُل اللَّ
بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم ِف الدين، َوَكاَن ُيدعى: القارئ 

واملقرئ. ويقال: إنه أول من مجع اجلمعة باملدينة قبل اهلجرة.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )368/3(.
)8) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )4149(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2556/5(.
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وُقتَِل مصعب بن عمري يوم أحد شهيًدا، قتله ابن قميئة الليثي فِيَم َقاَل 
ابن إسحاق، َوُهَو يومئذ ابن أربعني سنة َأْو أزيد شيًئا. ويقال: إن فيه نزلت 
وف أصحابه يومئذ: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپژ... 

الية ]األحزاب: 23[.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم. أسلم بعد دخول َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر ويوم ُأُحٍد، كانت  رَي أن رايَة َرُسول اللَّ ومل خيتلف أهُل السِّ
بيد مصعب بن عمري، فلم قتل يوم ُأُحٍد، أخذها َعيِلُّ بُن َأيِب َطالٍِب. 

كناه اهليثم بن عدي: أبا عبد الله)1(.

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َيــْوَم ُأُحــٍد،... َقَتَلــُه اْبــن قمئــة   خــط: اْسُتْشــِهَد َمــَع َرُســوِل اللَّ

ْيثِّي)2(. اللَّ

 كو: صاحُب لواِء َرُسُوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأُحٍد، وُقتَِل شهيًدا بُأُحٍد)3(. 

ِه  ، َقاَل: مَلَّا َفَرَغ َرُسوُل اللَّ ، ُرِوَي َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ يِلٌّ ، َأوَّ  و: ُمَهاِجِريٌّ

ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد َمرَّ َعَل ُمْصَعِب ْبِن ُعَمرْيٍ َمْقُتواًل َعَل َطِريِقِه، َفَقَرَأ: ژٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پپژ ]األحزاب: 23[)4(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1473/4، 1474(.
)8) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )5/7(.
نَّة )ص: 657(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ ))) »سري السَّ
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 جو: َكاَن من أنعم النَّاس َعْيًشا، وألينهم لباًسا، َفَلمَّ أسلم زهد ِف 

ْنَيـا، فتخشـف جلده ختشـف احلَيَّـة، َوخرج إَِل احلََبَشـة اهلجرتـني، َوَبعثه  الدُّ
اْلبيَعـة األول يفقههـم  َبايـع اأْلَْنَصـار  امَلِدينَـة بعـد َأن  إَِل  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسـوُل اللـِه 
ْسـَلم، َفيسـلم  ويقرئهـم اْلُقـْرآن، َوَكاَن َيْأتِيهـم ِف ُدورهـْم فيدعوهـم إَِل اإْلِ
ْسَلم فيهم، َوكتب إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتْأِذنُه َأن  الرجل َوالرجَلِن َحتَّى َفَشا اإْلِ
جيمع هبم، َفأذن َلُه َفجمع هبم ِف َدار سعد بن َخْيَثَمة، ثمَّ قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ة َقِليًل،  َمَع الّسْبعني الَّذين وافوا َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف اْلعقَبة الثَّانَِية َفَأَقاَم بَِمكَّ
ل من قدمَها َوُقتَِل َيْوم ُأُحٍد)1(. ثمَّ قدم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امَلِدينَة ُمَهاجًرا، َوُهَو أوَّ

ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم فأسلم، وكتم إسلمه،   ث: دخل عل َرُسوِل الله 

ا، فلم علموا به حَبسوه ، فلم يزل مبوًسا إل أن خرج  وكان خيتلف إليه رِسًّ
إل أرض احلبشة ف اهلجرة األول، ثم خرج ف اهلجرة الثانية. 

وكان من ِجلَّة الصحابة وفضلئهم، َشِهَد بدًرا، ومل يشهدها من بني 
عبد الدار إال هو ورجل آخر.

وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعَث مصعًبا بعد العقبة الثانية وقيل: بعد األول 
إل املدينة يقرؤهم القرآن، ويفقههم ف الدين، فكان يأيت األنصار ف دورهم 
فيهم،  اإلسلم  فشا  حتى  كثري  خلٌق  منهم  فأسلم  اإلسلم،  إيل  فيدعوهم 
ل من مجع  وكتب إل َرُسُوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يستأذنه أن جيمع هبم ، فأذن له ، فهو أوَّ

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 90(.
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اجلمعة باملدينة قبل اهلجرة ف دار سعد بن خيثمة، ثم قِدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع 
السبعني الذين وافوه ىف العقبة الثانية، فأقام بمكة قليًل، ثم عاد إايل املدينة 

ل من قِدمها مهاجًرا.  قبل أن ياجر النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص إليها، وهو أوَّ

وكان مصعب ف اجلاهلية من أنعم الناس عيًشا، وألينهم لباًسا، فلم 
ف احلَيَّة)1(. َف جلده تسُّ أسلم َزَهد ف الدنيا، فتحسَّ

لني اْستْشهد َيْوم ُأُحٍد ڤ)2(.  نق: من امُلَهاِجرين األَوَّ

 ثغ: َكاَن من فضلء الصحابة وخيارهم، ومن السابقني إَِل اإلسلم. 

ـه  ـه ملسو هيلع هللا ىلص ِف دار األرقـم، وكتـم إسـلمه خوًفـا مـن أمِّ أسـلم وَرُسـوُل اللَّ
ا، فبـرص بِـِه عثـمن بـن طلحة  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص رِسًّ وقومـه، َوَكاَن خيتّلـف إَِل َرُسـوِل اللَّ
، فأعلم أهله وأمه، فأخذوه فحبسوه، فلم يزل مبوًسا إَِل أن  العبدري يصيلِّ
هاجر إَِل أرض احلبشة، وعاد من احلبشة إَِل مكة، ُثمَّ هاجر إَِل املدينة بعد 

العقبة األول ليعلم الناس القرآن، ويصيلِّ هبم.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشـهد ُأُحـًدا، ومعـه لـواء  وشـهد مصعـب بـدًرا مـع َرُسـوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتِـَل بأحـد شـهيًدا، قتلـه ابـُن قمئـة الليثـي ِف قـول ابـن  َرُسـول اللَّ

إِْسَحاق)3(.

))) »املختار من مناقب األخيار« ملجد الدين ابن األثري )رقم: 407(.
)8) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )4285(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )405/4، 406(.
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.)1( ، الَعْبَدِريُّ ، الُقَرِشُّ ابُِق، الَبْدِريُّ ِهْيُد، السَّ يُِّد، الشَّ  ذس: السَّ

 جر: أحُد السابقني إل اإلسلم)2(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 145(.
)8) »اإلصابة« البن حجر )183/10(.
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ر
َ

َمط امُسه  من 

َلِميُّ ڤ.7 -8-8 مَطُر ْبُن ُعَكاِمٍس السُّ

ملسو هيلع هللا ىلص  َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد أيب إِْسَحاق السبيِعي، سمع النَّبِيَّ   ب: 
ُه َقْبَض َعْبٍد بَِأْرٍض َجَعَل َلُه إَِلْيَها َحاَجة« )1(. َيُقول: »إَِذا َأَراَد اللَّ

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي )2(.

بَّاحِ ْبِن َعْبِد اْلَقْيِس ڤ.7  8-8 ، ِمْن َبِني الصَّ مَطُر ْبُن ِهَلٍل الَعنِزيُّ

اِرِع، َواأْلََشجِّ َعاِئِذ ْبِن َعْمٍرو إَِل َرُسوِل اللِه   ع: َخَرَج َوافًِدا َمَع الزَّ
ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بر: َكاَن ِف الوفد الذين قدموا عل َرُسُوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص من عبد القيس)4(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )391/3(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2616/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2617/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1475/4(.
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املُط امُسه  من 

الُمطَِّلُب ْبُن َأِبي َوَداَعَة، َواْسُمُه: اْلَحاِرُث ْبُن ُصَبْيَرَة ْبِن َسِعيِد ْبِن 7  )-8
ْهِميُّ ڤ. َسْعِد ْبِن َسْهِم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ السَّ

ُه َأْرَوى بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف   س: ُأمُّ

. اْبِن ُقيَصٍّ

َفَوَلَد امُلطَِّلُب ْبُن َأيِب َوَداَعَة: احلَاِرَث َوُهَو َأُبو َشْيِخ، َوُأمَّ َعْمٍرو اْلَبْكِريِّ 
، َوإِْبَراِهيَم،  ِه ْبُن َعْبِد ْبِن اأْلَْسَوِد ْبِن ِهَشاٍم ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ هَلَا َعْبُد اللَّ

ْحَـِن، َوَكثرًِيا،  ِلـَب، َوَعْبَد الرَّ ـِه، َوَحَْزَة، َوامُلطَّ َوَحْوَشـًبا، َوَجْعَفـًرا، َوَعْبـَد اللَّ
ْغَرى، َوَلَدْت لِْلَحاِرِث ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َولُِعَمَر ْبِن  َوُأمَّ َعْمٍرو الصُّ
ِه ْبِن َأيِب َربِيَعَة  ، َوُأمَّ َحِكيٍم َوَلَدْت لُِعَمَر ْبِن َعْبِد اللَّ ِه ْبِن َمْعَمٍر التَّْيِميِّ ُعَبْيِد اللَّ
ِه ْبِن َخالِِد ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َأيِب  اِعِر، َوُأمَّ َكثرٍِي َوَلَدْت لَِعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد اللَّ الشَّ
ْحَِن ْبِن  اِئِب، َولَِعْبِد الرَّ اِئِب ْبِن َأيِب السَّ اْلِعيِص ْبِن ُأَميََّة، َوَحبِيَبَة َوَلَدْت لِلسَّ

اِج.  ُهْم َحبِيَبُة بِنُْت َنبِيِه ْبِن احْلَجَّ احْلَاِرِث ْبِن َنْوَفِل ْبِن احْلَاِرِث، َوُأمُّ

ُه ِقْبطِيًَّة. َوِعَياًضا َوُأمُّ

َة، ُثمَّ  َفْتِح َمكَّ َيْوَم  َأيِب َوَداَعَة  ْبُن  َأْسَلَم امُلطَِّلُب  ْبُن ُعَمَر: ُثمَّ  ُد  َقاَل ُمَمَّ
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َنَزَل َبْعَد َذلَِك امَلِدينََة َوَلُه هِبَا َداٌر. 

ِه  َ بِامَلِدينَِة َوَلُه َعِقٌب، َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللَّ َوَقْد َكاَن َبِقَي َدْهًرا ُثمَّ ُتُوفِّ
ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث )1(.

ُه َأْرَوى بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن  وقال أيًضا س: ُأمُّ
َعْبِد َمنَاٍف)2(.

 غ: مـن أصحاِب َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، سـكن املدينـة، وروى عن النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 ن: روى عنه: املطلب بن السائب بن أيب وداعة. وروى عنه ابناه: 
كثري، وجعفر. 

روى املطلب بن أيب وداعة، عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف الّطواف بالبيت. 

غزا إفريقّية مع عبد الله بن سعد ف مجع من بني سهم)4(.

وَن َبني َيَدْيِه.   ب: رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصيلِّ ِف َحاِشَية املطاف، َوالنَّاس َيمرُّ

اِئب بن أيب وَداَعة بن صبرية.  َوُهَو َأُخو السَّ

َوأم امُلطَّلب أروى بنت احلَاِرث بن َعْبد املطلب)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )106/6(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )14/8(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )305/5(.

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )476/1(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )400/3، 401(.
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 بش: رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصيلِّ ف حاشية الطواف والناس يمرون بني 
يديه)1(.

ْبِن  َة  ُصَبرْيَ ْبُن  احْلَاِرُث  َوَداَعَة:  َأيِب  َواْسُم  اْلَفْتِح،  َمْسَلَمِة  ِمْن  ع:   

َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهِم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغالٍِب. 

فِيِه  َقاَل  ِذي  الَّ َوُهَو  َبْدٍر،  َيْوَم  ُأرِسَ  مَلَّا  أِلَبِيِه  َهاِرًبا  َبْدٍر  َبْعَد  امَلِدينََة  َقِدَم 
ُكوا بَِأِب َوَداَعَة َفإِنَّ َلُه اْبنًا َكيًِّسا«.  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَسَّ

اِئُب ْبُن َيِزيَد، َواْبنَاُه: َكثرٌِي، َوَجْعَفٌر،  ، َوالسَّ َبرْيِ َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن الزُّ
َوِعْكِرَمُة ْبُن َخالٍِد، َوَأُبو َصالٍِح)2(.

 بر: أسلم َيْوم فتح مكة، ُثمَّ نزل الكوفة، ُثمَّ نزل بعد َذلَِك املدينة، 
وله هبا دار.

َرَوى عنه: أهل املدينة. 

روى عنه: املطلب بن السائب بن َأيِب وداعة وغريه، َوَرَوى عنه: ابناه 
َكثرِي، َوَجْعَفر)3(.

ه أروى بنت احلارث بن عبد املطلب بن هاشم.  ثغ: أمُّ

ل إَِل املدينة.  أسلم َيْوم الفتح، ُثمَّ نزل الكوفة، ُثمَّ توَّ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 61(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2560/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1402/3(.
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ُكوا بِِه،  َوَكاَن أبوه َأُبو وداعة، قد أرس َيْوم بدر، فقال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَسَّ
ا، َحتَّى فدى أباه بأربعة  َفإِنَّ َلُه اْبنًا َكيًِّسا«، فخرج املطلب بن َأيِب وداعة رسًّ
آالف درهم، وهو أول أسري فدي من بدر، والمته قريش ِف بداره ودفعه 
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  إَِل  الناس بعده  ا«، فسار  َأِسرْيً َأيِب  أِلََدَع  ُكنُْت  الفداء، فقال: »َما 

ففدوا أرساهم.

وداعة،  َأيِب  بن  السائب  بن  واملطلب  وجعفر،  َكثرِي  ابناه:  عنه  روى 
وغريهم)1(.

الُمطَِّلُب ْبُن َأْزَهَر ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة 7 ))-8
ْحَمِن ْبِن ُعوٍف ڤ. ، ابُن َعمِّ َعْبِد الرَّ اْبِن ِكَلٍب الزُّْهِريُّ

ُة بِنُْت َعْبِد َيِزيَد ْبِن َهاِشِم ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف  ُه اْلُبَكرْيَ  س: ُأمُّ

. اْبِن ُقيَصٍّ

ِة الثَّانَِيِة َوَمَعُه اْمَرَأُتُه  َة َقِديًم، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة ِف امَلرَّ َأْسَلُم بَِمكَّ
َة ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم. َرْمَلُة بِنُْت َأيِب َعْوِف ْبُن ُصَبرْيَ

ُه َرْمَلُة بِنُْت َأيِب َعْوٍف، َوَلَدْتُه  َوَكاَن لِْلُمطَِّلِب ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُأمُّ
بَِأْرِض احلََبَشِة ِف اهِلْجَرِة الثَّانَِيِة)2(.

ْحَِن وطليب ابني َأزَهر، َكاَن املطلب وطليب من   بر: أخو َعْبد الرَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )414/4، 415(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )116/4(.
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مهاجرة احلبشة، وهبا ماتا مجيًعا، َوَكاَن خروج املطلب بن َأزَهر إَِل احلبشة 
سهم،  بن  َسْعد  بن  سعيد  بن  ضبرية  بن  عوف  أيب  بِنْت  رملة  امرأته  مع 

ِه بن املطلب)1(. وولدت َلُه بأرض احلبشة َعْبد اللَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1401/3(.
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ُمعاذ امُسه  من 

ُمَعاُذ ْبُن َأَنٍس اْلُجَهِنيُّ ڤ.7 8)-8

، َوُهَو َأُبو   س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه َأَحاِديَث، َوَسَكَن ِمرْصَ
يِّنَي)1(. اِميِّنَي َوامْلرِْصِ ُه ِمَن الشَّ اُن ْبُن َفاِئٍد َوَغرْيُ ِذي َرَوى َعنُْه َزبَّ َسْهِل ْبُن ُمَعاٍذ الَّ

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

 ن: صحايبٌّ كان بمرص والشام ، قد ذكر فيهم.

رداء، وكعب األحبار. روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وله روايٌة عن أيب الدَّ

روى عنه: ابنه سهل بن معاذ وحده)3(.

 ب: َلـُه ُصْحَبـٌة َحِديثـه ِعنْـد اْبنه سـهل بـن مَعاذ، َماَت بعسـفان َوهَبا 
َقربه)4(.

 بش: له صحبٌة)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )507/9(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 281(.

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )477/1(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )370/3(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 95(.
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 ثـغ: سـكن مـرص، روى عنـه ابنه سـهل، وله نسـخٌة كبـريٌة عند ابنه 
سـهل، أورد ِمنْهـا َأْحَُد بـُن حنبل ِف »مسـنده«، َوَأُبو داود، والنسـائي، َوَأُبو 

ِعيَسى، وابن ماجة، واألئمة بعدهم ِف كتبهم)1(.

ُمَعاُذ ْبُن َجَبِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َأْوِس ْبِن َعاِئِذ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب 7 ))-8
اْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَديِّ ْبِن َسْعٍد َأِخي َسَلَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َأَسِد 
ْحَمِن،  الرَّ َعْبِد  َأَبا  ُيْكَنى  اْلَخْزَرجِ،  ْبِن  ُجَشِم  ْبِن  َتِزيَد  ْبِن  َساِرَدَة  اْبِن 

، ُثمَّ اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. اْلَْنَصاِريُّ

ِه  ْبَعِة، َوَأُخوُه ألُمِّ ُه ِهنُْد بِنُْت َسْهٍل ِمْن ُجَهْينََة ُثمَّ ِمْن َبنِي الرَّ  س: ُأمُّ

َعْبُد اللِه ْبُن اجْلَدِّ ْبِن َقْيِس ِمْن َأْهِل َبْدٍر.

َها ُأمُّ َعْمٍرو  َوَكاَن ملَُِعاٍذ ِمَن اْلَوَلِد: ُأمُّ َعْبِد اللِه َوِهَي ِمَن امُلَباِيَعاِت، َوُأمُّ
بِنُْت َخالِِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن ِسنَاِن ْبِن َنابِِئ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواٍد ِمْن َبنِي 

َسِلَمَة.

ُهَم. ْحَِن َومَلْ ُيَسمَّ َلنَا الَخُر َومَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ ا َعْبُد الرَّ َوَكاَن َلُه اْبنَاِن َأَحُدمُهَ

ْبِعنَي  ْحَِن، َوَشِهَد اْلَعَقَبَة ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا َمَع السَّ َوُيْكنَى ُمَعاٌذ َأَبا َعْبِد الرَّ
ِمَن األَْنَصاِر.

َوَكاَن ُمَعـاُذ ْبـُن َجَبـٍل ملَّـا َأْسـَلَم َيْكِسُ َأْصنَـاَم َبنِي َسـِلَمَة ُهـَو َوَثْعَلَبُة ْبُن 
َعنََمَة َوَعْبُد اللِه ْبُن ُأَنْيٍس)2(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )539/3(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )417/4(.
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ِه َعْبُد اللِه  ُه ِهنُْد بِنُْت َسْهٍل ِمْن ُجَهْينََة، َوَأُخوُه ألُمِّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبُن اجْلَدِّ ْبِن َقْيٍس ِمْن َأْهِل َبْدٍر. 

ـْبِعنَي ِمـَن األَْنَصاِر، َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوُهَو اْبُن  َوَشـِهَد ُمَعـاٌذ اْلَعَقَبـَة َمَع السَّ

َها  يَن َسـنًَة، َوَشـِهَد ُأُحـًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ يـَن َأْو إِْحَدى َوِعْشِ ِعْشِ

ًم، َوُقبَِض  َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل الَيَمِن َعاِمًل َوُمَعلِّ

َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو بِاْلَيَمِن، َواْسُتْخِلَف َأُبو َبْكٍر، َوُهَو َعَلْيَها َعَل اجْلُنِْد، 

. َة، َفَواىَف ُعَمَر َعاَمِئٍذ َعَل احْلَجِّ ُثمَّ َقِدَم َمكَّ

ِه.  اِم ُمَاِهًدا ِف َسبِيِل اللَّ ُد ْبُن ُعَمَر: ُثمَّ َخَرَج ُمَعاٌذ إَِل الشَّ َقاَل ُمَمَّ

َقاُلــوا: َكاَن ُمَعــاُذ ْبــُن َجَبــٍل َرُجــًل َطِويــًل، َأْبَيَض، َحَســَن الثَّْغــِر، َعظِيَم 

يَن َسنًَة  ، َجْعًدا، َقَطًطا، َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو اْبُن ِعْشِ ، َمُْموَع احْلَاِجَبنْيِ اْلَعْيننَْيِ

يَن َسنًَة، َوَخَرَج إَِل اْلَيَمِن َبْعَد َأْن َغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َأْو إِْحَدى َوِعْشِ

يَن َسنًَة.  َتُبوَك، َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوِعْشِ

َة، ِف  اِم ِف َناِحَيِة األُْرُدنِّ َسنََة َثَمِنَ َعْشَ َ ِف َطاُعوِن َعَمَواَس بِالشَّ َوُتُوفِّ

ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَثَلثنَِي َسنًَة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 ل: شهد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )393-391/9(.
)8) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 2010(.
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ه: عبد الله بن جرير  ه هند بنت سهل، من جهينة، وأخوه ألمِّ  ق: أمُّ
. ابن قيس، بدريٌّ

قال بعضهم: مل ُيوَلد له قّط. وقال آخرون: كان له من الولد: أمُّ عبد الله، 
وهي من املبايعات، وابنان أحدمها: عبد الرحن -ومل يسم الخر- وهلك 

هو وابناه ف طاعون عمواس بعد أيب عبيدة بن اجلّراح، وال عقب له. 

وكانت وفاته بناحية األردن، واخَتَلفوا ف ِسنِّه)1(.

.)2(  ف: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

َة)3(. اِم ِف َطاُعوِن َعْمَواٍس َسنََة َثَمِن َعْشَ َ بِالشَّ ، ُتُوفِّ  ص: َبْدِريٌّ َعِقبِيٌّ

ام)4(.  نس: من ُفَقَهاء الشَّ

 ب: شـهد َبـْدًرا، َوُهـَو ابن عْشين سـنة، َوشـهد قبلَهـا العقبتني،...
ام.  اْنتقل إَِل الشَّ

َوَمات ِف طاعون عمواس باألردن، سنة َثَمن عَشة، ِف خَلَفة عمر، 
َوله إِْحَدى َوَثَلُثوَن سنة. 

َوقد قيل: إِنَّه ِحني َماَت َكاَن َلُه َثَلث َوَثَلُثوَن سنة، َوِمنُْهم من َقاَل: 
وَن سنة)5(.  َثَمن َوِعْشُ

)8) »املعرفة والتاريخ« )314/1(.))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 254(.

))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )415/3(.
))) »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 129(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )368/3، 369(.
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مات باألردن ف الطاعون -يعني: طاعون عمواس- سنة   بش: 

ثمن عشة، وله ثلث وثلثون سنة. 

وكان قد شهد بدًرا والعقبة)1(.

ڤ ف ناحية األردن ف  الشام، وتوف ف خلفة عمر  سكن   غ: 

طاعون عمواس سنة ثمن عشة.

ُد ْبُن ُعَمَر: مات معاذ بن جبل ف طاعون عمواس سنة ثمن  وَقاَل ُمَمَّ
بناحية األردن، وكان من أمجل  الرحن، مات  أبا عبد  يكنى  عشة، وكان 

الرجال.

ُد ْبُن ُعَمَر: ومل يولد ملعاذ، ويقال: ُولَِد له)2(. َقاَل ُمَمَّ

إل  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  َرُسوُل  بعثه  من  وكان  األردن،...  بناحية  مات  ش:   

اليمن فقال: »بَِم َتْقِض؟«، قال: بكتاب الله، قال: »َفإِْن َلْ َتِْد؟«، قال: بُسنَِّة 
َرُسول الله، قال: »َفإِْن َلْ َتِْد؟«، قال: اجتهد رأيي، قال: »اَلْمُد للِه الِذي 

َق َرُسوَل َرُسوِل اللِه لَِا َيْرَضاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص«.  َوفَّ

وال يبعـث للقضـاء إال عامًلـا؛ ألنـه ملـا سـأله بـنيَّ طرق األحـكام وأجاد 
ه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وحد الله تعال عليه)3(. وأحسن، وأخرب أنه جيتهد رأيه، فأقرَّ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 85(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )267-265/5(.

))) »طبقات الفقهاء« أليب إسحاق الشريازي )45/1(.
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  رع: َماَت ابن َثَلث َوَثَلثنَِي سنة)1(. 

َبَعَثُه  اْلُعَلَمِء  اْلُفَقَهاِء، َوَكبرُِي  َوَبْدًرا َوامَلَشاِهَد، إَِماُم  اْلَعَقَبَة   ع: َشِهَد 

ُه ِمْن َدْينِِه  ُجُل ُمَعاٌذ«، َبَعَثُه لَِيْجرُبَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاِمًل َعَل اْلَيَمِن، َوَقاَل: »نِْعَم الرَّ
َ َوُهَو اْبُن َثَمٍن  َة َسنًَة، َوُتُوفِّ ْحَِن، َأْسَلَم َوُهَو اْبُن َثَمِنَ َعْشَ ُيْكنَى َأَبا َعْبِد الرَّ

َوَثَلثنَِي، َوِقيَل: َثَلٍث َوِقيَل: َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي.

َة اْلَقانَِت، َماَت ِف الطَّاُعوِن َطاُعوِن َعَمَواَس  يِه: اأْلُمَّ َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد ُيَسمِّ
اِم َشِهيًدا ِف ِخَلَفِة ُعَمَر. بِالشَّ

َكاَن ِمـْن َأْفَضـِل َشـَباِب اأْلَْنَصـاِر ِحْلًم َوَحَيـاًء، َوَبْذاًل َوَسـَخاًء، َوِضَء 
اَق الثَّنَاَيا، مَجِيًل َوِسـيًم، َأْرَدَفُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَراَءُه،  ، َبرَّ اْلَوْجـِه، َأْكَحـَل اْلَعْينَـنْيِ
 َ َفَكاَن َرِديَفُه، َوَشيََّعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َماِشًيا ِف َمَْرِجِه إَِل اْلَيَمِن َوُهَو َراِكٌب، َوُتُوفِّ

ْب.  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َعاِمُلُه َعَل اْلَيَمِن، َومَلْ ُيَعقِّ

َحاَبِة: ُعَمُر، َواْبنُُه َعْبُد اللِه، َوَأُبو َقَتاَدَة، َوَعْبُد اللِه ْبُن  َث َعنُْه ِمَن الصَّ َحدَّ
ْحَِن ْبُن َسُمَرَة، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك،  َعْمٍرو، َوامْلِْقَداُم ْبُن َمْعِدي َكِرَب، َوَعْبُد الرَّ
َفْيِل،  ، َوَأُبو الطُّ ، َوَأُبو َلْيَل اأْلَْنَصاِريُّ ، َوَأُبو ُأَماَمَة اْلَباِهيِلُّ َوَأُبو َثْعَلَبَة اْلَُشنِيُّ
ْحَِن ْبُن  َث َعنُْه ِمَن التَّابِِعنَي: ُجنَاَدُة ْبُن َأيِب ُأَميََّة، َوَعْبُد الرَّ َواللَّْجَلُج، َوَحدَّ
 ، َة، َوُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ ، َوَأُبو ُمْسِلٍم اْلَْواَلِنُّ َوَأُبو َبْحِريَّ َغنٍْم، َوَأُبو إِْدِريَس اْلَْواَلِنُّ
َة، َواحْلَاِرُث ْبُن َعِمرَيَة، َوِمْن  َوَمالُِك ْبُن خَيَاِمٍر، َوَيِزيُد ْبُن َعِمرَيَة، َوَكثرُِي ْبُن ُمرَّ

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )104/1(.
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ْحَِن  ، َوَأُبو َواِئٍل، َوَعْبُد الرَّ ْيَباِنُّ َأْهِل اْلِعَراِق: َعْمُرو ْبُن َمْيُموٍن، َوَأُبو َعْمٍرو الشَّ
، َوَعْبـُد اللِه ْبُن  َؤيِلُّ اْبـُن َأيِب َلْيـَل، َوَمْيُمـوُن ْبُن َأيِب َشـبِيٍب، َوَأُبو اأْلَْسـَوِد الـدُّ

ُهْم)1(. ، َوَغرْيُ اِمِت َواْلَعَلُء ْبُن ِزَياٍد اْلَعَدِويُّ الصَّ

ْحَِن، وإنه قاتل معه َيْوم الريموك،   بر: قيل: إنه ولد َلُه ولد سمي َعْبد الرَّ

ْحَِن، َوُهَو أحد السبعني  ُه َكاَن يكنى َأَبا َعْبد الرَّ وبه َكاَن يكنى، ومل خيتلفوا َأنَّ
الذين شهدوا العقبة من األنصار.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبد الله بن َمْسُعود. وآخى َرُسوُل اللَّ

اِم ِحنَي َماَت َأُبو ُعَبْيَدَة، َفَمَت ِمْن َعاِمِه  َكاَن ُعَمُر َقِد اْسَتْعَمَلُه َعَل الشَّ
َذلَِك ِف َذلَِك الطَّاُعوِن، َفاْسَتْعَمَل َمْوِضَعُه َعْمَرو بن اْلَعاِص. َوَعْمَواُس َقْرَيٌة 

ْمَلِة َوَبْيِت امَلْقِدِس. َبنْيَ الرَّ

ِه بن َعْمرو بن اْلَعاص،  روى عن ُمَعاذ بن جبل من الصحابة: َعْبد اللَّ
وعبـد اللـه بـن َعبَّاس، وعبد الله بـن َأيِب أوىف، وأنس بن َمالِـك، َوَأُبو أمامة 
الباهيل، َوَأُبو َقَتاَدة األَْنَصاِرّي، َوَأُبو ثعلبة الشني، وعبد الرحن بن سمرة 

العبشمي، وجابر بن سمرة السوائي)2(.

 كو: من بني سواد بن غنم شهد بدًرا، له صحبٌة وروايٌة، كنيته أبو 

عبد الرحن)3(. 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2432-2431/5(.
))) »اإلكمل« البن ماكوال )64/2(.)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1406-1403/3(.
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، َشِهَد اْلَعَقَبَة، َوَبْدًرا، َوامَلَشاِهَد، َبَعَثُه النَّبِيُّ  ، َخْزَرِجيٌّ  و: َأْنَصاِريٌّ
ملسو هيلع هللا ىلص َعاِمًل إَِل اْلَيَمِن.

َ َوُهَو اْبُن َثَمٍن  َة، َوُتُوفِّ ْحَِن، َأْسَلَم َوُهَو اْبُن َثَمِن َعْشَ ُيْكنَى َأَبا َعْبِد الرَّ
َوَثَلثنَِي َسنًَة.

َوَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْأِت ُمَعاٌذ َبْيَ َيَدِي اْلُعَلَمِء ِرْتَوًة« َأْو َقاَل: »بِِرْتَوٍة«)1(.

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد العقبَة وبدًرا. 

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: عبد الله بن عمر، وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن أيب أوىف، وأنس 
ابن مالك، وأبو أمامة، وأبو قتادة، وأبو ثعلبة، وجابر بن عبد الله، وعبد الرحن 
ابـن سـمرة، وأبو مسـلم الـوالن، وعبد الرحـن بن غنم، ومالـك بن خيامر 
السكسـكي، وجنـادة بـن أيب أميـة، واملقـدام بـن معـدي كـرب، وعمـرو بن 
األسـود العنـي، وأبـو إدريـس الـوالن، وجبري بـن نفري احلرمـي، وأبو 
بحريـة عبـد اللـه بـن قيـس، وأبو عثـمن عمـرو بن مرثـد الصنعان، وأسـلم 
مول عمر واحلارث بن عمري، ويزيد بن عمرية، وكثري بن مرة احلرمي، 
ئيل، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعبد الرحن بن أيب ليل،  وأبو األسود الدُّ

وعمرو بن ميمون األودي، وغريهم. 

وقدم دمشق)2(.

نَّة )ص: 646، 652(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ ))) »سري السَّ
)8) »تاريخ دمشق« البن عساكر )58/ 383(.
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ه ِهنْد بنت سهل بن ُجَهْينَة.   جو: أمُّ

َها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ْبعني، وبدًرا، وُأُحًدا، واملشاهَد كلَّ شهد اْلعقَبة َمَع السَّ
وأردفه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَراءه، وشيَّعه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َماِشًيا ِف مرجه إَِل اْليمن َوُهَو 

َراكب.

 ، الَعيننَْيِ أكحَل  احلاجبني،  َمُْموَع  الثغر،  َأبيَض، حسَن  َوَكاَن طَوااًل، 
َجعًدا قطًطا. 

ْحَن، َوأم عبد الله، َوولد آخر مل يذكر اسمه. َكاَن َلُه من اْلَوَلد: عبد الرَّ

ام بِنَاِحَية اأْلُْرُدن سنة َثَمن عَشة، َوُهَو  َوُتوفِّ ِف طاعون عمواس بِالشَّ
اْبن َثَمن َوَثَلثنَِي َوقيل: َثَلث َوَثَلثنَِي)1(.

 ث: أسـلم وهـو ابـن ثـمن عشة سـنة، وشـهد العقبة مع السـبعني، 
وشهد بدًرا وما بعدها من املشاهد. 

وآخى َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبد الله بن مسعود، وقيل: بينه وبني 
جعفر بن أيب طالب، وبعثه قاضًيا ومعلًم إيل اليمن، وجعل إليه قبض الصدقات 

من عّمل اليمن، وشيََّعه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ماشًيا وهو راكب.

ُه ُعمر الشام بعد أيب عبيدة بن اجلراح. ووالَّ

َراِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل«)2(. َلِل َواْلَ تِي بِاْلَ قال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْعَلُم ُأمَّ

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 96(.
)8) »املختار من مناقب األخيار« ملجد الدين ابن األثري )رقم: 408(.
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ِذيَن شهدوا   ثغ: َكاَن معاذ يكنى أبا عبد الرحن، وهو أحد السبعني الَّ
العقبة من األنصار. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  وشهد بدًرا، وُأُحًدا، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ

ِه بن مسعود.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني َعْبد اللَّ وآخى َرُسول اللَّ

َوَكاَن عمره ملَِا أسلم ثمن عشة سنة.

ِه، َوَأُبو قتادة، وعبد اللَّه بن  روى عنه من الصحابة: عمر، وابنه َعْبد اللَّ
ُعَمر، وأنس بن َمالِك، َوَأُبو أمامة الباهيل، َوَأُبو ليل األنصاري، وغريهم. 

ومن التابعني: جنادة بن َأيِب أمية، وعبد الرحن بن غنم، َوَأُبو إدريس 
الوالن َوَأُبو مسلم الوالن، وجبري بن نفري، ومالك بن خيامر، وغريهم.

وتوف ِف طاعون عمواس سنة ثمن عشة، وقيل: سبع عشة. واألول 
أصح، َوَكاَن عمره ثمنًيا وثلثني سنة، وقيل: ثلث، وقيل: أربع وثلثون، 
وقيل: ثمن وعشون سنة. وهذا بعيد، فإن من شهد العقبة، وهي قبل اهلجرة، 
ومقام النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة عش سنني، وبعد وفاة النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص ثمن سنني، فيكون 
من اهلجرة إَِل وفاته ثمن عشة سنة، فعل َهَذا يكون َلُه وقت العقبة عش 

سنني، وهو بعيد جًدا، والله أعلم)1(.

 ذس: َسيُِّد الُعَلَمِء)2(. 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )418/4، 421(.
)8) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 330(.
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انًِيا، َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا   ذت: َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَبْدًرا، َوَكاَن إَِماًما َربَّ
ِه إِنِّ ُأِحبَُّك«. ُمَعاُذ، َواللَّ

وقيل: إنه أسلم وله ثمن عشة سنة، وعاش بضًعا وثلثني سنة، وقربه 
بالغور. 

َرَوى َعنُْه: َأْنس، وأبو الطُّفيل، وأبو مسلم عبد الله بن ُثوب الوالن، 
وأسلم مول ُعَمر، واألسود بن يزيد، ومسوق، وقيس بن أيب حازم، وخلق 

سواهم.

َواْسُتْشِهَد هو وابنه ف طاعون عمواس، وأصيب بابنه عبد الرحن قبله)1(.

 ذك: شهد العقبة، وهو ابن ثمن عشة سنة أو دونا، وشهد بدًرا 
واملشاهد، وكان من نجباء الصحابة وفقائهم والبائهم ض الله عنه.

ِه إِنِّ ُأِحبَُّك«. وقد قال له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا ُمَعاُذ، َواللَّ

َراِم ُمَعاذ«. َلِل َواْلَ تِي بِاْلَ وعن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْعَلُم ُأمَّ

وعنه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْأِت ُمَعاٌذ َأَماَم اْلُعَلَمِء بِرْتَوًة« إسناده مرسل.

استشهد معاذ ف الطاعون باألردن ف سنة ثمن عشة، وله مخس وثلثون 
سنة تقريًبا ڤ)2(.

 جر: روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 101، 102(.
)8) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )8(.
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روى عنه: ابن عباس، وابن عمر، وابن عدي، وابن أيب أوىف األشعري، 
وعبد الرحن بن سمرة، وجابر بن أنس، وآخرون من كبار التابعني. 

َره النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل اليمن،  وَشِهَد َبْدًرا، وهو ابن إحدى وعشين سنة، وأمَّ
واحلديث بذلك ف الصحيح من رواية ابن عباس، عنه)1(.

ُمَعاُذ بُن الَحاِرِث بِن الحَباِب بِن الَْرَقِم بِن َعْوِف بِن َوْهِب بِن 7 ))-8
ار اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َعْمِرو بِن َعْبِد َعْوِف بِن َماِلِك بِن النَّجَّ

ه أمُّ ولد، وهو معاذ القارئ ويكنى أبا احلارث.   س: ُأمُّ

ه من العرب، وعمَر، وعبَد الله، وعثمَن  فولد معاذ القارئ: احلارَث، وُأمُّ
ال عقب له، وممًدا ال عقب له، وحيًدا ال عقب له، وسودَة، وعائشَة، وحيدَة، 

هات أوالد َشتَّى.  وهنَّ ألمَّ

ة ف ذي احلجة سنة ثلث وستني ف خلفة معاوية،  وُقتَِل معاذ يوم احلَرَّ
وقد حفظ َعْن أيب بكر، وعمر، وعثمن)2(.

َ َقْبَل َزْيِد ْبِن َثابٍِت، َرَوى َعنُْه ِعْمَراُن ْبُن َأيِب   ع: َسَكَن امَلِدينََة، ُتُوفِّ
، َوِقيَل: ُهَو ُمَعاُذ ْبُن احْلَاِرِث ْبِن َسَواِد  يُّ َأَنٍس، َوَنافٌِع َمْوَل اْبِن ُعَمَر، َوامَلْقرُبِ

ْبِن َمالِِك ْبِن َغنٍْم اْلَقاِرُئ)3(.

))) »اإلصابة« البن حجر )203/10(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )324/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2445/5(.
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 بر: شهد الندق. وقد قيل: إنه مل يدرك من حياة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إال ست 
سنني، ويكنى َأَبا حليمة. روى عنه: ِعْمَران بن َأيِب أنس. 

بن  ُعَمر  أقامه  ِذي  الَّ َوُهَو  بذلك،  وعرف  القاري،  ُمَعاذ  َعَلْيِه  غلب 
َيْوم  الطاب فيمن أقام ِف شهر رمضان ليصيل التاويح، َوَكاَن من شهد 

اجلس مع َأيِب ُعَبْيد، ففر حني فروا، َفَقاَل ُعَمر: أنا هلم فئة. 

ي.  روى عنه: َنافِع، وسعيد املقربي، وعبد الله بن احلَاِرث الَبرْصِ

ة سنة ثلث وسنتني.  وُقتَِل َيْوم احلَرَّ

َقاَل َأُبو ُعَمر: يكنى َأَبا احْلَاِرث، َوَأُبو حليمة أكثر)1(.

ه، وهي: عفراء بِنْت ُعَبْيد بن ثعلبة،   ثغ: يعرف بابن عفراء، وهي أمُّ
من بني غنم بن مالك بن النجار.

، شـهد بدًرا ُهَو وأخـواه عوف ومعوذ  اريٌّ وهـو أنصـاريٌّ خزرجيٌّ نجَّ
ٌذ ببدر.  ابنا عفراء، وُقتَِل عوٌف ومعوِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وأسلم معاٌذ فشهد أحًدا، والندَق، واملشاهَد كلَّها َمَع َرُسول اللَّ

وقيـل: إن معـاًذا بقـي إَِل زمـن عثمن. وقيـل: إنه جرح ببـدر، وعاد إَِل 
املدينة فتوف هِبَا)2(.

، َشِهَد  ، الَبْدِريُّ ، امَلَدِنُّ ، الَْزَرِجيُّ يُِّد، اإِلَماُم، األَْنَصاِريُّ  ذس: السَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1407/3(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )422/4(.
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ا َأْمَرَد. الَعَقَبَة َشابًّ

ُة َأَحاِدْيَث. َوَلُه ِعدَّ

َرَوى َعنْـُه: اْبـُن ُعَمـَر، َواْبُن َعبَّـاٍس، َوَجابِـٌر، َوَأَنٌس، َوَأُبو ُأَماَمـَة، َوَأُبو 
ْحَِن بُن  ، َوَعْبـُد الرَّ اِمَر، َوَأُبو ُمسـلٍم الَـْوالَِنُّ ، َوَمالِـُك بـُن خَيَ َثْعَلَبـَة الَُشـنِيُّ
َة،  َة َعْبُد اللِه بُن َقْيٍس، َوَيِزْيُد بُن ُعَمرْيَ َغنٍْم، َوُجنَاَدُة بُن َأيِب ُأَميََّة، َوَأُبو َبْحِريَّ
َة، َوَأُبـو َواِئـٍل، َواْبـُن َأيِب َلْيـَل، َوَعْمُرو  ، َوَكثِـرْيُ بـُن ُمـرَّ ْيـيِلُّ َوَأُبـو األَْسـَوِد الدِّ
 ، ْوٌق، َوَأُبـو َظْبَيَة الَكَلِعيُّ ، َواألَْسـَوُد بُن ِهـَلٍل، َوَمْسُ ابـُن َمْيُمْوٍن األَْوِديُّ

َوآَخُرْوَن)1(.

ُهْم: َعْفَراُء بِنُْت ُعَبْيِد بِن   ذس: َأُخو: َعْوٍف، َوَرافٍِع، َوِرَفاَعَة. َوُأمُّ
اِر. َثْعَلَبَة بِن ُعَبْيِد بِن َثْعَلَبَة بِن َغنِْم بِن َمالِِك بِن النَّجَّ

َكاَن َشِهَد بدًرا.

َوَلــُه ِمــَن الَوَلــِد: ُعَبْيــُد اللــِه، َواحلَــاِرُث، َوَعــْوٌف، َوَســْلَمى، َوإِْبَراِهْيُم، 
َوَعاِئَشُة، َوَساَرُة.

َوَشِهَد ُمَعاٌذ الَعَقَبَتنْيِ مَجِْيًعا.

. نْيَ ، َأَحُد الَبْدِريِّ َوآَخى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َمْعَمِر بِن احلَاِرِث اجلَُمِحيِّ

َوَماَت ُمَعاٌذ َبْعَد َمْقَتِل ُعْثَمَن، َوَلُه َعِقٌب)2(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 444(.
)8) »سري أعلم النبلء« للذهبي )2/ 358، 359(.



69 حرف الميم

مَعاُذ ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْفَراَء ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن ِسَواَة ْبِن َماِلِك ْبِن 7 ))-8
اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َغَنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ـُه َعْفـَراُء بِنْـُت ُعَبْيـِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيـِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ

اِر، َوإَِلْيَها ُينَْسُب. َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُه َحبِيَبُة بِنُْت َقْيِس ْبِن  َوَكاَن ملَُِعاِذ ْبِن احلَاِرِث ِمَن اْلَوَلِد: ُعَبْيُد اللِه، َوُأمُّ
اِد ْبِن َظَفٍر، َواْسُم َظَفٍر: َكْعُب ْبُن اْلَْزَرِج ْبِن َعْمٍرو،  َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ

َوُهَو النَّبِيُت ْبُن َمالِِك ْبِن األَْوِس. 

ُهْم ُأمُّ احْلَاِرِث  َواحلَاِرُث، َوَعْوٌف، َوَسْلَمى، َوِهَي ُأمُّ َعْبِد اللِه، َوَرْمَلُة، ُأمُّ
ْبِن  َمالِِك  ْبِن  َغنِْم  ْبِن  َمالِِك  ْبِن  اِد  ْبِن َسوَّ احْلَاِرِث  ْبِن  ِرَفاَعَة  ْبِن  َة  بِنُْت َسرْبَ

اِر. النَّجَّ

ُهَم ُأمُّ َعْبِد اللِه بِنُْت ُنَمرْيِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعيِلٍّ ِمْن  َوإِْبَراِهيُم، َوَعاِئَشُة، َوُأمُّ
ُجَهْينََة.

َثْعَلَبَة ْبِن احْلَاِرِث  َها ُأمُّ َثابٍِت َوِهَي َرْمَلُة بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن  َوَساَرُة، َوُأمُّ
اِر. اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َرِقيَّ  ُد ْبُن ُعَمَر: َوُيْرَوى َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن احْلَاِرِث َوَرافَِع ْبَن َمالٍِك الزُّ َقاَل ُمَمَّ
َل  ِذيَن َأْسَلُموا َأوَّ َة، َوجُيَْعُل ِف الثََّمنَِيِة النََّفِر الَّ ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن األَْنَصاِر بَِمكَّ َأوَّ
ُل  ُْم َأوَّ ِذيَن ُيـْرَوى َأنَّ ـتَِّة النََّفِر الَّ ـَة، َوجُيَْعُل ِف السِّ َمـْن َأْسـَلَم ِمـَن األَْنَصاِر بَِمكَّ

َمُهْم َأَحٌد. َة َفَأْسَلُموا مَلْ َيَتَقدَّ َمْن َلِقَي َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن األَْنَصاِر بَِمكَّ
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تَِّة َأْثَبُت األََقاِويِل ِعنَْدَنا.  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَأْمُر السِّ َقاَل ُمَمَّ

َوَشِهَد ُمَعاُذ ْبُن احْلَاِرِث اْلَعَقَبَتنْيِ مَجِيًعا ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا. 

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُمَعاِذ ْبِن احْلَاِرِث اْبِن َعْفَراَء َوَمْعَمِر ْبِن احْلَاِرِث.

اَم َعيِلِّ ْبِن َأيِب  اَن ڤ، َأيَّ َ ُمَعاُذ ْبُن احْلَاِرِث َبْعَد َما ُقتَِل ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ َوُتُوفِّ

َطالٍِب َوُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن ڤ، َوَلُه َعِقٌب اْلَيْوَم)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،...جرح مَعاًذا ابُن َماِعٍص   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

َأَحُد َبنِي ُزَرْيٍق، َفَمَت من جراحته بِامَلِدينَِة)2(.

.)3( ُه، َبْدِريٌّ  ف: َعْفَراُء ُأمُّ

 ص: َبْدِريٌّ ڤ)4(.

 غ: سكن املدينة وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ِة سنة َثَلث َوِستِّنَي وهو   ب: َشِهَد َبْدًرا، قتل مَعاذ بن احلَاِرث بِاحلرَّ

ابن عفراء، وعفراء أمه.

َوقد قيل: إِن مَعاذ بن احلَاِرث بن عفراء ُقتَِل َمَع َعيّل بن أيب َطالب ڤ)6(.

)8) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 68(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )455/3(.
))) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )314/1(.

))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )21/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )285/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )370/3(.
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 بش: أخو معوذ بن احلارث يقال هلم ابنا عفراء كانت عفراء أمهم، 
ة سنة ثلث وستني.  وكان معاذ بن عفراء من شهد بدًرا، وُقتَِل يوم احلَرَّ

وقد قيل: إنه قتل مع عيل بن أيب طالب يوم اجلمل)1(.

ِذي َشاَرَك  ُه، َوُهَو الَّ ، ُيْعَرُف بِاْبِن َعْفَراَء، َوَعْفَراُء ُأمُّ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

ُمَعاَذ ْبَن َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح ِف َقْتِل َأيِب َجْهٍل، َوُهَو ُمَعاُذ ْبُن احْلَاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة 
ُه بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن  اِر، َوَعْفَراُء ُأمُّ اْبِن َسَواِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ٍذ. ُه ُأمُّ ُمَعوِّ اِر، ُأمُّ َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُه ُقتَِل بَِبْدٍر َفَوِهَم فِيِه، َوَقاَل َكثرُِي ْبُن َأْفَلَح: َأْعَتَق  ِريَن َأنَّ َوَذَكَر َبْعُض امُلَتَأخِّ
ُه)2(. ُمَعاُذ ْبُن َعْفَراَء َأْلَف َنَسَمٍة َسِوي َما اْبَتاَع َلُه َغرْيُ

 بر: ُقتَِل عوٌف ومعوٌذ ببدر شهيدين، وشهد ُمَعاٌذ بعد بدٍر ُأُحًدا، 
والندَق، واملشاهد كلَّها ِف قول بعضهم. 

مات ُمَعاذ بن عفراء ِف خلفة عيل بن أيب طالب)3(.

، َشــاَرَك  ، َبْدِريٌّ ، َعَقبـِـيٌّ ــُه، َأْنَصــاِريٌّ  و: ُهــَو اْبــُن َعْفــَراَء، َوَعْفــَراُء ُأمُّ

ُمَعاُذ ْبُن َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح ِف َقْتِل َأيِب َجْهٍل.

َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُه َوملَُِعاِذ ْبِن َعْمٍرو: »كَِلُكَم َقَتَلُه«. 

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 45(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2440-2439/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1408/3، 1409(.
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َقاَل َكثرُِي ْبُن َأْفَلَح: َأْعَتَق ُمَعاُذ ْبُن َعْفَراَء َأْلَف َنَسَمٍة)1(.

 ث: عفراء أُمه ، وهي بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار.

وكان هـو ورافـع بـن مالـك أول أنصارينيَّ من الزرج أسـلم، وشـهدا 
العقبتني وبدًرا، وما بعدها من املشاهد .

وروى عنه : ابن عباس ، وابن عمر)2(.

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)3(. 

 جر: شهد العقبة األول مع الستة الذين هم أول من لقي النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
من األوس والزرج. 

وَشِهَد َبْدًرا، وشك ف قتل أيب جهل وعاش بعد ذلك. 

وقيل: بل جرح ببدر، فمت من جراحته)4(.

مَعاُذ ْبُن ُزَراَرَة بِن َعْمِرو بِن َعِديِّ بِن الَحاِرِث بِن ُمّر بِن َظَفٍر 7 ))-8
الَْنَصاِريُّ الظََّفريُّ ڤ.

ه الرباب بنت النعمن بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل،   س: ُأمُّ
ه الرباء بن معرور.  وأخوه ألمِّ

نَّة )ص: 653(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ ))) »سري السَّ
)8) »املختار من مناقب األخيار« ملجد الدين ابن األثري )رقم: 409(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 170(.
))) »اإلصابة« البن حجر )208/10(.
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َة،  فولد معاُذ بُن زرارة: أبا نملة، واسُمُه: َعْمرو، ويقال: عمر، وأبا َذرَّ
هم أمُّ زرارة بنت احلارث بن رافع بن النعمن بن مالك  واسُمُه: احلارث، وأمُّ

ابن ثعلبة، من بني احلارث بن الزرج، وكانت من املبايعات. 

شـهد معـاُذ بـُن زرارة ُأحًدا مع َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وشـهدها معـه ابناه أبو 
نملة، وأبو ذرة)1(.

 بر، ثغ: شهد أحًدا ُهَو وابناه َأُبو نملة وأبو درة)2(.

مَعاُذ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعٍب اْلَخْزَرِجيُّ 7 8)-8
َلِميُّ ڤ. الَْنَصاِريُّ السُّ

ُه ِهنُْد بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعٍب.   س: ُأمُّ

ُهَم ُثَبْيَتُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َسْعِد  َوَكاَن ملَُِعاٍذ ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُأَماَمُة، َوُأمُّ
اْبِن َمالِِك ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَْزَرِج ِمْن َبنِي َساِعَدَة. 

َشِهَد ُمَعاٌذ اْلَعَقَبَة ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(. َوُتُوفِّ

 غ: شهد بدًرا، سكن املدينة، وتوف ف خلفة عثمن بن عفان ڤ)4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )267/4(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1407/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )425/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )524/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )279/5(.
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 ب: َشِهَد َبْدًرا، ُقطَِعت َيد مَعاذ بن َعْمرو بن اجلموح َيْوم َبْدٍر، َفَبقيت 

ُه يسحب َيده، َفَلمَّ آذته متطَّى هَبا فطرحها،  ة َيْومه، َوإنَّ ُمَعلََّقة بجلدة، فقاتل َعامَّ
ان)1(. ثمَّ َبِقي َكَذلِك إَِل َأن َماَت ِف خَلَفة ُعْثَمن بن َعفَّ

ُجُل  ، َشِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »نِْعَم الرَّ   ع: َقاتُِل َأيِب َجْهٍل، َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ
ُمَعاُذ ْبُن َعْمٍرو«.

َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس. 

اَن)2(. َعاَش إَِل َزَمِن ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

 بر: شهد العقبة، وبدًرا ُهَو وأبوه َعْمرو بن اجلموح، وقتل َعْمرو 
ابن اجلموح َيْوم أحد. 

مات ُمَعاذ بن اجلموح ف خلفة عثمن)3(.

 ثغ: شهد العقبة، وبدًرا ُهَو وأبوه َعْمرو بن اجلموح، َعَل اختلف 
ِف أبيه. 

وقتل أبوه َعْمرو بن اجلموح بُأُحٍد)4(. 

، َقاتُِل َأيِب َجْهٍل. ، الَعَقبِيُّ  ذس: الَبْدِريُّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )369/3(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2441-2440/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1410/3، 1411(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )426/4(.
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َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َوَعاَش إَِل َأَواِخِر ِخَلَفِة ُعَمَر)1(. 

. ، َأْنَصاِريٌّ ، َبْدِريٌّ  و: َعَقبِيٌّ

ُجُل ُمَعاُذ ْبُن َعْمٍرو«.  َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم الرَّ

فِّ َيـْوَم َبْدٍر  ْحَـِن ْبـُن َعـْوٍف ڤ: َبْينَا َأَنا َواِقـٌف ِف الصَّ َوَقـاَل َعْبـُد الرَّ
َنَظـْرُت َعـْن َيِمينِـي َوَعـْن ِشـَميِل، َفـإَِذا َأَنا َبـنْيَ ُغَلَمنْيِ ِمـَن اأْلَْنَصـاِر، َحِديَثٌة 
 ، ا، َفَقاَل: َيا َعمِّ َأْسنَاُنَُم، َفَتَمنَّْيُت َأْن َأُكوَن َبنْيَ َأْضُلٍع ِمنُْهَم، َفَغَمَزِن َأَحُدمُهَ
َقاَل:  اْبَن َأِخي؟  َيا  إَِلْيِه  َوَما َحاَجُتَك  َنَعْم،  ُقْلُت:  َأَبا َجْهٍل؟  َلنَا  ُف  ُتَعرِّ َهْل 
ـِذي َنْفـِي بَِيِدِه َلِئـْن َرَأْيُتـُه اَل ُيَفاِرُق  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوالَّ ـُه َيُسـبُّ َرُسـوَل اللَّ ُت َأنَّ ُأْخـرِبْ
ا، َفَغَمَزِن اْلَخُر، َفَقـاَل ِمْثَلُه، َفَلْم  َسـَواِدي َسـَواَدُه َحتَّـى َيُموَت اأْلَْعَجُل ِمنَـّ
َأْلَبْث َحتَّى َنَظْرُت إَِل َأيِب َجْهٍل ِف النَّاِس َفُقْلُت: َأاَل َتَرَياِن؟ َهَذا َصاِحُبُكَم 
َفا إَِل  َبـاُه َحتَّى َقَتـَلُه، ُثـمَّ اْنرَصَ ـِذي َتْسـَأاَلِن َعنْـُه، َفاْبَتـَدَراُه بَِسـْيِفِهَم، َفَرَ الَّ
ُكمَم َقَتَلُه؟«، َفَقـاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَم: َأَنـا َقَتْلُتُه،  اُه، َفَقـاَل: »َأيُّ النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخـرَبَ
َقـاَل: »َهمْل َمَسمْحُتَم َسمْيَفُكَم؟«، َقـااَل: اَل، َفنََظَر إَِل َسـْيِفِهَم، َفَقـاَل: »كَِلُكَم 

َقَتَلُه«.

ا ُمَعاُذ ْبُن َعْفَراَء، َوُمَعاُذ  ُثمَّ َقَض بَِسْلبِِه ملَُِعاِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح، َومُهَ
اْبُن َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح)2(. 

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 249، 250(.
نَّة )ص: 654، 655(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ )8) »سري السَّ
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 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)1(. 

 ذت: شِهد بْدًرا وغريها.

ِذي َقاَل: جعلُت يوم بدٍر أبا جهٍل من شأن،  روى عنه: ابن عباس، وهو الَّ
فلّم أمكنني حلُت عليه فربُتُه فقطعت َقَدَمه بنصف ساقه، ورضبني ابنه 
َقًة بجلدة بجنْبي، وأْجَهَضني عنه  ِعْكرمة عل عاتقي فطرح يدي، فبِقَيْت معلَّ
َفَلمَّ آَذْتنِي وضعُت قدمي  َيْوِمي، َوإِنِّ أَلَْسحُبها َخْلِفي،  َة  القتال، فقاتلت َعامَّ

عليها، ثّم متطَّْيُت عليها حّتى َطَرْحُتها)2(.

مَعاُذ ْبُن َماِعٍص، َوِقيَل: اْبُن َناِعِص ْبِن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن 7 -)-8
، ُثمَّ اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، اْلَْنَصاِريُّ

ْبِن َماِعٍص  ُمَعاِذ  َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ُه ِمْن َأْشَجَع، وآَخى َرُسوُل اللِه  ُأمُّ  س: 
َوَسامِلٍ َمْوَل َأيِب ُحَذْيَفَة.

ُه َشـِهَد َبْدًرا،  ـُد ْبُن ُعَمـُر: َوَلْيَس َذلِـَك ِعنَْدَنا بَِثْبـٍت، َوالثَّْبُت َأنَّ َقـاَل ُمَمَّ
َوُأُحًدا، َوَيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ِف َصَفٍر َعَل َرْأِس ِستٍَّة َوَثَلثنَِي 

ْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(. َشْهًرا ِمَن اهْلِ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 170(.
)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 193، 194(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )550/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2445/5(.
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 كر: له صحبٌة، ويقال: إنه شهد غزوة ُمؤتة، واستشهد هبا)1(.

 كر: له صحبٌة، وشهد بدًرا. 

ومات ف حياة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويقال: إنه شهد غزوة مؤتة)2(.

مَعاٌذ، َأُبو ُزَهْيٍر، الثََّقِفيُّ ڤ.7  )-8

َث   س: َحِديُثُه َخَطَبنَا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِالنََّباَوِة ِمْن َأْرِض الطَّاِئِف، َحدَّ
.)3( بِِه َعنُْه اْبنُُه َأُبو َبْكِر ْبُن َأيِب ُزَهرْيٍ

 ل: والد أيب بكر بن أيب زهري، له صحبٌة)4(.

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

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

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

ْسلِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلمَّ اْفَتَتح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )26/ 237(.

)8) »تاريخ دمشق« البن عساكر )58/ 467(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )75/8(.

))) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 1216(.
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َم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإلسلم  َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ رَضَ
َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيِت واحْلََرِم، وصيَح َوَلَد إْسَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلمَّ 
ُه ال َطاَقَة هَلُْم بَحْرب النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص  ة َوداَنْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعَرُب َأنَّ اْفُتتَِحْت َمكَّ
ُبوَن  -: أفواًجا: َيْرِ ُه -َجلَّ َوَعزَّ َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

 غ: سكن الطائف، بلغني اسمه معاذ. وقيل غري ذلك)2(.

 ب: َوالِد ابن أيب ُزَهرْي، َكاَن ِف الَوْفد)3(.

تته  وكان  احلجاز،  أهل  ف  عداده  بكر،  أبو  ابنه  عنه:  روى  م:   
ميمونة بنت كردم)4(.

، َزْوُج َمْيُموَنَة بِنِْت َكْرَدٍم)5(.  ع: َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه َأيِب َبْكٍر، ِحَجاِزيٌّ

اِج: ُمَعاًذا،  ، َوُمْسِلُم ْبُن احْلَجَّ ُه اْلُبَخاِريُّ  ع: َرَوى َعنُْه اْبنُُه َأُبو َبْكٍر، َسمَّ

َوِقيَل: ُمَعاُذ ْبُن َرَباٍح)6(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 152، 155، 156(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )280/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )457/3(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 868(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2897/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2443/5(.
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 مف: َوالِد أيب بكر، سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنُه: اْبنه َأُبو بكر)1(.

مَعاٌذ َرجٌل ِمن التَّْيِم ڤ.7  )-8

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

))) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )2988(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )288/5(.
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ُمعاوية امُسه  من 

مَعاِوَيُة ْبُن َأِبي ُسْفَياَن، َواْسُم َأِبي ُسْفَياَن: َصْخُر ْبُن َحْرِب ْبِن 7 ))-8
ْحَمِن ڤ. ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف، ُيْكَنى: َأَبا َعْبِد الرَّ

ُه ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن   س: ُأمُّ

ْحَِن. ، َوُيَكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ ُقيَصٍّ

ُه َمْيُسوُن بِنُْت َبْحَدِل ْبِن َأْنَيَف ْبِن ُدجْلََة ْبِن ُقنَاَفَة  َفَوَلَد ُمَعاِوَيُة: َيِزيَد، َوُأمُّ
ِه ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن َبْكِر  اْبِن َعِديِّ ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َجنَاِب ْبِن ُذْهِل ْبِن َعْبِد اللَّ

ِه  ِت ْبِن ُرَفْيـَدَة ْبِن َثـْوِر ْبِن َكْلـٍب، َوَعْبَد اللَّ اْبـِن َعـْوِف ْبـِن ُعـْذَرَة ْبِن َزْيِد الـلَّ
ِه ْبُن َعاِمِر ْبِن كِريِز  َجَها َعْبُد اللَّ ْحَِن، َوِهنًْدا َتَزوَّ َوُهَو ِمْبَقٌث َدَرٌج، َوَعْبَد الرَّ
ُهْم َفاِخَتُة بِنُْت َقَرَظَة ْبِن َعْبِد َعْمِرو  اْبِن َربِيَعَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوُأمُّ

. اْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

اَن، َفَوَلَدْت َلُه: َخالًِدا، َوُعْثَمَن،  َجَها َعْمُرو ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوَرْمَلَة َتَزوَّ
ُد ْبُن ِزَياِد ْبِن َأيِب  َجَها ُمَمَّ َها َكنُوُد بِنُْت َقَرَظَة ْبِن َعْبِد َعْمٍرو، َوَصِفيََّة َتَزوَّ َوُأمُّ

َها ُأمُّ َوَلٍد. ُسْفَياَن، َوُأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َوَشـِهَد ُمَعاِوَيُة ْبُن َأيِب ُسـْفَياَن َمَع َرُسـوِل اللَّ َقـاَل ُمَمَّ
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بِِل َوَأْرَبِعنَي ُأوِقيًَّة،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِماَئًة ِمَن اإْلِ ُحنَْينًا، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللَّ
َوَزَنَا َلُه بَِلٌل)1(.

ُه ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد   وقال أيًضا س: ُأمُّ

ْحَِن، َوَلُه َعِقٌب. ، َوُيْكنَى ُمَعاِوَيُة: َأَبا َعْبِد الرَّ َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

ُه َأْسَلَم َعاَم احْلَُدْيبَِيِة، َوَكاَن َيْكُتُم إِْسَلَمُه ِمْن َأيِب ُسْفَياَن،  َوَكاَن َيْذُكُر َأنَّ
َب  َة َعاَم اْلَفْتِح، َفَأْظَهْرُت إِْسَلِمي، َوَلِقيُتُه، َفَرحَّ َقاَل: َفَدَخَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
يِب، َوَكَتَب َلُه، َوَشِهَد ُمَعاِوَيُة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا َوالطَّاِئَف، َوَأْعَطاُه 
َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِمَئًة ِمَن اإِلبِِل، َوَأْرَبِعنَي ُأوِقيًَّة َوَزَنَا َلُه بَِلٌل. 

ِدَمْشَق  ْبُن اْلَطَّاِب  ُه ُعَمُر  َأَحاِديَث، َووالَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرَوى َعْن َرُسوِل اللِه 
َحتَّى  لُِعَمَر  َوالًِيا  َيَزْل  َفَلْم  َيِزيُد،  َماَت  ُسْفَياَن ِحنَي  َأيِب  ْبِن  َيِزيَد  َأِخيِه  َعَمَل 
َها  اَم ُكلَّ اَن َذلَِك اْلَعَمَل، َومَجََع َلُه الشَّ ُه ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ ُقتَِل ُعَمُر ڤ، ُثمَّ َوالَّ
يَن َسنًَة َأِمرًيا، ُثمَّ ُبوِيَع  اِم ِعْشِ َحتَّى ُقتَِل ُعْثَمُن ڤ، َفَكاَنْت ِوالََيُتُه َعَل الشَّ
َخِليَفًة  َيَزْل  َفَلْم  ڤ،  َطالٍِب  َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  َبْعَد  َعَلْيِه  َواْجُتِمَع  َلَفِة،  بِاْلِ َلُه 
َلْيَلَة اْلَِميِس لِلنِّْصِف ِمْن َرَجٍب َسنََة ِستِّنَي، َوُهَو  يَن َسنًَة َحتَّى َماَت  ِعْشِ

َيْوَمِئٍذ اْبُن َثَمٍن َوَسْبِعنَي َسنًَة)2(.

ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص   ق: كان أبو سفيان قد أسلم قبيل فتح مكة، ووالَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )16-15/6(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )410/9(.
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صدقات الطائف، وذهبت عينه مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف بعض املغازي، ثم بقي إل 
خلفة عثمن ڤ فعمي قبل أن يموت.

ومات باملدينة سنة اثنتني وثلثني، وهو ابن ثمن وثمنني سنة.

وأمُّ أيب سفيان: صفّية بنت احلارث، من: قيس عيلن.

وأمُّ معاوية: هند بنت عتبة بن ربيعة.

ويقال: إن إحدى عينيه ذهبت يوم الطائف، واألخرى يوم الريموك.

وكان أليب سفيان من الولد: أم حبيبة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص -اسمها: رملة-، 
وآمنة، وعمرو، وهند، وصخرة، ومعاوية، وعتبة، وجويرية، وأم احلكم 
-وهؤالء األربعة من هند بنت عتبة-، وحنظلة، وعتبة، وممد، وزياد، 

ويزيد، ورملة الصغرى، وميمونة)1(.

 ل: كاتُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْحَن.  خ: َسِمْعُت َأيِب َيُقوُل: ُمَعاِوَية ْبُن َأيِب ُسْفَيان َأُبو َعْبد الرَّ

َثنَـا ُمْصَعـُب بُن َعْبِد الله؛ قال: ُمَعاِوَية ْبُن َأيِب ُسـْفَيان َكاَن َيُقوُل:  َحدَّ
َأْسَلمُت َعاَم اْلَقِضيَِّة لقيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فوضعُت إِْسلمي ِعنَْدُه فَقبَِل ِمنِّي.

.)3( َوَعاُم اْلَقِضيَِّة َسنََة ِستٍّ

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 344(.
)8) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 2013(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 544(.
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د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قُلوهبم. سمَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)1(.

ُه ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.  ص: ُأمُّ

يَن  ِعْشِ ِخَلَفُتُه  َوَكاَنْت  َسنًَة،  َوَسْبِعنَي  َثَمٍن  اْبُن  َوُهَو  ِستِّنَي  َسنََة   َ ُتُوفِّ
َسنًَة َوَسْبَعَة َأْشُهٍر.

ْفَرِة. َوَكاَن َطِويًل َأْبَيَض مَجِيًل خَيِْضُب بِالصُّ

َقـاَل َأُبـو َبْكـِر ْبـُن َأيِب َعاِصٍم: َسـِمْعُت َأَبـا َبْكِر ْبَن َأيِب َشـْيَبَة َيُقـوُل: َويِل 
يَن َسنًَة إاِلَّ َشْيًئا، َوَماَت َسنََة ِستِّنَي ِمَن امُلَهاَجَرِة.  ُمَعاِوَيُة ڤ ِعْشِ

َيِت  َقاَل اْبُن َأيِب َعاِصٍم: َواْجَتَمَع النَّاُس َعَل ُمَعاِوَيَة َسنََة َأْرَبِعنَي َوهِبَا ُسمِّ
َ َسنََة ِستِّنَي)2(. اجْلََمَعُة، َوُتُوفِّ

 غ: سكن دمشق وتوف هبا، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صاحلة.

ُد ْبُن ُعَمَر: مات معاوية للنصف من رجب، وهو ابن ثمن وسبعني  َقاَل ُمَمَّ
سنة، وكانت خلفته تسع عشة سنة وثلثة أشهر.

بلغني عن حجاج بن ممد عن أيب معش قال: حدثني بعض مشيختنا، 
قال: مات معاوية ف النصف من رجب سنة ستني يعني بالشام فقدم خربه 

))) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 23(.
)8) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )373/1(.
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املدينة ف شعبان يعني ف أوله)1(.

 ب: أمُّ ُمَعاِوَية ِهنْد بنت عتَبة بن ربيَعة بن َعْبد شمس. 

َماَت َيْوم الَِميس لثمن َبقنَي من َرَجب سنة ِستِّنَي. 

نة، َوَكاَن َلُه  َوقد قيل: إِن ُمَعاِوَية َماَت لِلنِّْصِف من َرَجب من َهِذه السَّ
َيْوم توّف َثَمن َوَسْبُعوَن سنة، َوصلَّ َعَلْيِه ابن قيس الِفهري.

َوقد قيل: إِن يِزيد بن ُمَعاِوَية ُهَو الَِّذي صلَّ َعَلْيِه. 

ة ُمَعاِوَية تسع عَشة سنة، َوَثَلَثة أشهر، واثنتني وعشين َلْيَلة. َوَكاَنت ُمدَّ

ة  َوَكاَن ُمَعاِوَية خيضب بِاحِلنَّاِء والكتم، َوَكاَن نقش َخامته: اَل حول َواَل ُقوَّ
إاِلَّ بِاللَّه العيلِّ الَعظِيم. 

ِغري ِف املْقرَبة، موط َعَلْيِه، قد زرته مَراًرا  وقربه بِِدَمْشق َخارج َباب الصَّ
ْرَداء )2(. ِعنْد قرصي رمادة أيب الدَّ

 ب: َماَت َيْوم الَِميس لِلنِّْصِف من َرَجب سنة ِستِّنَي، َوُهَو ابن َثَمن 
اك بن قيس، َوقدم بَِمْوتِِه امَلِدينَة ِف شْعَبان،  حَّ َوسبعني سنة، َوصلَّ َعَلْيِه الضَّ

َفَكاَنت واَلَيُته تسع عَشة سنة، َوَثَلَثة أشهر، واثنتني َوعْشين َلْيَلة. 

ه ِهنْد بنت عتَبة بن ربيَعة)3(. َوأمُّ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )378-363/5(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )306-305/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )373/3(.
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 بش: ويل الشام، ومات بدمشق يوم الميس للنصف من رجب 

سنة ستني، وهو ابن ثمن وسبعني سنة، وصلَّ عليه الضحاك بن بن قيس، 
وكانت واليته تسع عشة سنة وثلثة أشهر واثنتني وعشين ليلة)1(.

 رع: َمـاَت ِف َيـْوم اْلَِميـس بثـمن َبقنَي من َرَجب، َوُهـَو اْبن َثَمن 

َوسبعني سنة)2(. 

َها: َصْعَبُة بِنُْت  ُه: ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوُأمُّ  ع: ُأمُّ

َها: بِنُْت َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.  ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اأْلَْوَقِص، ِمْن َبنِي ُسَلْيٍم، َوُأمُّ

َكاَن ِمَن اْلَكَتَبِة احْلََسَبِة اْلَفَصَحِة، َأْسَلَم ُقَبْيَل اْلَفْتِح، َوِقيَل: َعاَم اْلَقِضيَِّة 
ُه اْبُن َعبَّاٍس ِمَن اْلُفَقَهاِء، َقاَل: َكاَن َفِقيًها.  َة، َوَعدَّ َوُهَو اْبُن َثَمِنَ َعْشَ

َوِقيَل:  َسنًَة،  َثَمننَِي  ِمْن  َنْحٌو  َوَلُه  ِستِّنَي،  َسنََة  َرَجٍب  ِمْن  لِلنِّْصِف   َ ُتُوفِّ
َثَمٍن َوَسْبِعنَي. 

ْأِس َواللِّْحَيِة، َأَصاَبْتُه لِْقَوٌة ِف آِخِر  َكاَن َأْبَيَض َطِويًل َأْجَلَح، َأْبَيَض الرَّ
ُعُمـِرِه، َوَكاَن َيُقـوُل: )َرِحَم اللُه َعْبًدا َدَعا يِل بِاْلَعافَِيِة، َفَقْد ُرِميُت ِف َأْحَسـِن 
ُت بُِرْشِدي(، َومَلَّا اْعَتلَّ َقاَل:  َما َيْبُدو ِمنِّي، َوَلْواَل َهًوى َمنَّى ِف َيِزيَد أَلَْبرَصْ
َر َفْوَق َثَلٍث(، َفِقيَل: إَِل َرْحَِة اللِه َتَعاَل َوَمْغِفَرتِِه، َفَقاَل:  )َوِدْدُت َأْن اَل ُأَعمِّ

 . َ إَِل َما َشاَء َوَقَض، َقْد َعِلَم َأنِّ مَلْ آُل، َوَما َكِرَه اللُه َغريَّ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 86(.
)8) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )167/1(.
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يَن َسـنًَة،  َكاَن َحِليـًم، َوُقـوًرا َفِصيًحـا، َويِل اْلِعَمَلـَة ِمـْن ِقَبِل اْلَُلَفاِء ِعْشِ

يَن َسنًَة، َفَكاَنِت اجْلََمَعُة َعَلْيِه  َماَرِة َبْعَد َقْتِل َعيِلٍّ ڤ ِعْشِ َواْسَتْوَل َعَل اإْلِ

يَن َسنًَة: ِمْن َسنَِة َأْرَبِعنَي إَِل َسنَِة ِستِّنَي، َفَلمَّ َنَزَل بِِه امَلْوُت َقاَل: )َلْيَتنِي  ِعْشِ

ُكنُْت َرُجًل ِمْن ُقَرْيٍش بِِذي ُطًوى، َوَأنِّ مَلْ َأِل ِمْن َهَذا اأْلَْمِر َشْيًئا(. 

َوَكاَن َيُقوُل: )اَل ِحْلَم إاِلَّ بِالتَّْجِرَبِة(، َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: )َما َرَأْيُت َرُجًل 

 .) يِِّق احْلَرِصِ َأْخَلَق لِْلُمْلِك ِمْن ُمَعاِوَيَة، مَلْ َيُكْن بِالضَّ

َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: )َما َرَأْيُت َأَحًدا َكاَن َأْسَوَد ِمْن ُمَعاِوَيَة(. 

َوَكاَن َيُقوُل: َما ِزْلُت َأْطَمُع ِف اْلَواَلَيِة ُمْذ َقاَل يِل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا 

ُمَعاِوَيُة، إَِذا َمَلْكَت َفَأْسِجْح«. 

يَن َسـنًَة ُمنَْفِرًدا بِامُلْلـِك، َيْفَتُح اللُه بِـِه اْلُفُتوَح،  ُهـْم ِعْشِ اَس ُكلَّ َمَلـَك النَـّ

وَم، َوَيْقِسُم اْلَفْيَء َواْلَغنِيَمَة، َوُيِقيُم احْلُُدوَد، َواللُه َتَعاَل اَل ُيَضيُِّع  َوَيْغُزو الرُّ

َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًل. 

َبْعَد ُرُجوِعِه  َأِمرُي امُلْؤِمننَِي َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب ِرْضَواُن اللِه َعَلْيِه،  َوَقاَل 

إَِل  َأْنُظُر  َلَكَأنِّ  َفَقْدمُتُوُه  َلِئْن  َواللِه  ُمَعاِوَيَة،  إَِماَرَة  َتْكَرُهوا  )اَل  نَي:  ِصفِّ ِمْن 

ُءوِس َتنُْدُر َعْن َكَواِهِلَها َكاحْلَنَْظِل(.  الرُّ

َوَكاَن ِعنَْدُه َقِميُص َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِرَداُؤُه َوإَِزاُرُه َوَشَعُرُه، َفَأْوَصاُهْم 

ُروِن بِإَِزاِرِه،  نُوِن ِف َقِميِصِه، َوَأْدِرُجوِن ِف ِرَداِئِه، َوَأزِّ ِعنَْد َمْوتِِه َفَقاَل: )َكفِّ
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اِحنَِي(. َواْحُشوا َمنَْخَريَّ َوِشْدَقيَّ بَِشَعِرِه، َوَخلُّوا َبْينِي َوَبنْيَ َرْحَِة َأْرَحِم الرَّ

، َوَأُبو  َحاَبِة: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو َسِعيٍد اْلُْدِريُّ َث َعنُْه ِمَن الصَّ َحدَّ
ْرَداِء، َوَجِريٌر، َوالنُّْعَمُن ْبُن َبِشرٍي، َوَعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َوَواِئُل  الدَّ
، َوِمَن التَّابِِعنَي: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَعْلَقَمُة  َبرْيِ اْبُن ُحْجٍر، َوَعْبُد اللِه ْبُن الزُّ
ُد اْبُن احْلَنَِفيَِّة، َوِعيَسى ْبُن َطْلَحَة، َوُحَْيُد  ، َوُمَمَّ َبرْيِ اْبُن َوقَّاٍص، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ
ْحَِن، َوَسامِلُ ْبُن َعْبِد اللِه،  ْحَِن ْبِن َعْوٍف، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ اْبُن َعْبِد الرَّ

ٍد، ِف آَخِريَن)1(. َواْلَقاِسُم ْبُن ُمَمَّ

ه هند بِنْت ُعْتَبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، يكنى   بر: أمُّ
ْحَِن، َكاَن ُهَو وأبوه وأخوه من مسلمة اْلَفْتح. َأَبا َعْبد الرَّ

فة قلوهُبُم، ذكره ِف َذلَِك بعضهم، َوُهَو أحُد الذين  ُمَعاِوَية وأبوه من املؤلَّ
ه ُعَمر عل الشام ِعنَْد موت أخيه َيِزيد.  كتبوا لَرُسُوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ووالَّ

َكاَن ُمَعاِوَيُة أمرًيا بالشام نحو عشين سنة، وخليفة مثل َذلَِك، َكاَن من 
خلفة ُعَمر أمرًيا نحو أربعة أعوام، وخلفة ُعْثَمن كلها اثنتي عشة سنة، 
واجتمع  وثلثني،  تسع  أو  ثمن  سنة  باللفة  خاصة  الشام  أهُل  َلُه  وبايع 
الناُس َعَلْيِه حني بايع َله احلََسن بن عيل ومجاعة من معه، وذلك ِف ربيع أو 

مجادى سنة إحدى وأربعني، فيسمى عام اجلمعة. 

وقد قيل: إن عام اجلمعة َكاَن سنة أربعني، واألول أصح. 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2498-2496/5(.
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توف ِف النصف من رجب سنة ستني بدمشق، ودفن هبا، َوُهَو ابن ثمن 
وسبعني سنة. 

َرَوى َعنُْه من الصحابة طائفة، ومجاعة من التابعني باحلجاز، والشام، 
والعراق. 

وله فضيلٌة جليلٌة رويت من حديث الشاميني)1(.

ه هند بنت عتبة بن ربيعة بن َعْبد شمس.   خت: أمُّ

أسلم وهو ابن ثمن عشة سنة، وكان يقول: )أسلمت عام القضية، 
ولقيت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فوضعت عنده إسلمي(.

ام بعد وفاة أخيه يزيد  ه ُعَمر بن الطاب الشَّ واستكتبه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ووالَّ
ه عثمن بن عفان عل  ابن َأيِب سفيان، فلم يزل عليها مدة خلفة ُعَمر، وأقرَّ

عمله.

وملـا ُقتِـَل َعـيِلُّ بـُن َأيِب طالب سـار معاويـة من الشـام إَِل العـراق، فنزل 
بمسكن ناحية حريب، إَِل أن وجه إليه احلََسن بن َعيِلٍّ فصاحله، وقدم معاوية 

َي عاُم اجلمعة)2(. الكوفة فبايع له احلََسُن باللفة، وُسمِّ

 خغ: َلُه ُصْحَبٌة، َوِرَواَية َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ث َعنُه: جرير بن عبد الله الَبجيِل، َوعبد الله بن َعامر اليحصبِي،  َحدَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1416/3، 1418، 1420(.
)8) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 574(.
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حبِي، َوَغريهم)1(.  َوُيوُنس بن ميَسة بن َحلبس، َوَأُبو َأسَمء الرَّ

 كر: خال املؤمنني، وكاتب وحي رب العاملني، أسلم يوم الفتح. 

وروي عنه أنه قال: )أسلمت يوم القضية وكتمت إسلمي خوًفا من أيب(. 

أمِّ حبيبة  ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه أحاديث، وروى عن أخته  النَّبيَّ  وَصِحَب 
ه عثمُن بُن عفان عليها وبنى هبا الراء،  ه عمر بن الطاب الشام، وأقرَّ ووالَّ

وسكنها أربعني سنة. 

روى عنه ابنه: يزيد، وعبد الله بن عباس، وأبو سعيد الدري، وأبو 
ذر الغفاري، وجرير بن عبد الله البجيل، والنعمن بن بشري، وعبد الله بن 
عمر، وعبد الله بن الزبري، وعبد الرحن بن عسيلة الصنابحي، وأبو إدريس 
الوالن، وحيد، وأبو سلمة ابنا عبد الرحن بن عوف، وأبو صالح ذكوان، 
ويزيد بن األصم، وعمري بن هانئ العني، وعبد الله بن عامر اليحصبي، 
وأبو األزهر املغرية بن فروة القرش، ويزيد بن أيب مالك، وأبو عبد رب 
وعروة  املسيب،  بن  وسعيد  عمر،  مول  وأسلم  ني،  بن  وعبادة  الزاهد، 
ابن الزبري، وسامل بن عبد الله بن عمر، وبش أبو قيس القنسيني، وثابت 
ابن سعد، وعلقمة بن وقاص، وعيسى بن طلحة بن عبيد الله، وممد بن 
احلنفية، وسعيد املقربي، وحريز مواله، وأبو شيخ اهلنائي حوان بن خالد، 
وراشد بن سعد، وخالد بن معدان، وأبو عامر عبد الله بن حلي، وممد بن 
سريين، ومعبد بن عبد الله اجلهني، والقاسم أبو عبد الرحن، وممد بن 

))) »غنية امللتمس إيضاح امللتبس« للخطيب البغدادي )ص: 405(.
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جبري بن مطعم، ومهام بن منبه، وغريهم)1(.

ْحَن.  ه ِهنْد بنت عتَبة، يكنى َأَبا عبد الرَّ  جو: أمُّ

َقاَل ُمَعاِوَية: ملا َكاَن َعام احلَُدْيبَِية، َوَكَتُبوا الَقِضيَّة َوقع اإلسلم ِف قلبِي، 
َفذكرت َذلِك ألمي، َفَقاَلت: إياك َأن خَتالف َأَباك َفيقطع َعنْك اْلُقوت.

ة َعام اْلَقِضيَّة َوَأنا  َفأْسلمُت وأخفيُت إسلمي، َودخل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ُمسـلم، َوعلـم َأُبو ُسـْفَيان بِإِْسـَلِمي، َفَقـاَل يل َيْوًما: َأُخو خـري ِمنْك ُهَو عل 
َب  ة َعام اْلَفْتح، فأظهرت إسلمي، ولقيته َفَرحَّ ديني، َفدخل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

يِب، وكتبت َلُه أسلم ُمَعاِوَية، َوُهَو اْبن َثَمن عَشة سنة. 

ة ِف آخر  ْأس واللحية، َأَصاَبته لُقوَّ َوَكاَن َأبيَض َطويًل أجلَح َأبيَض الرَّ
عمره.

َماَرة قبل الَلَفة عْشين سـنة، واسـتوثق  َوَكاَن َحِليـًم، وقـوًرا، ويل اإْلِ
َلُه اأْلَمر بعد قتل َعيلٍّ عْشين سنة، َوَقاَل: ِعنْد َموته َلْيَتني كنُت رجًل من 

ُقَرْيش بِِذي طوى َومل أل من َهَذا اأْلَمر َشْيًئا. 

ء من شعره،  َوَكاَن ِعنْده َقِميص َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوإَِزاره، َوِرَداُؤُه، َوَشْ
َفَقـاَل: كفنـون ِف َقِميصـه، وأدرجـون ِف ِرَدائـه، وأزرون بِإَِزاِرِه، واحشـوا 

اِحنَِي.  منخري، وشدقي بِشعِرِه، وخلُّو بيني َوَبني أْرحم الرَّ

َوُتوفِّ َلْيَلة اْلَِميس لِلنِّْصِف من َرَجب سنة ِستِّنَي، َوُهَو اْبُن َثَمن َوسبعني 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )59/ 55(.
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سنة)1(.

 وقال أيًضا جو: توّف ُمَعاِوَية َيْوم الَِميس لِلنِّْصِف من َرَجب سنة 
ِسـتِّنَي، َفَكاَنت ِخَلَفته تسـع عَشة سـنة َوَثَلَثة أشـهر، َوقيل: عْشين سـنة 

َوَأْرَبَعة أشهر)2(.

ه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، جيتمع أبوه وأمه   ثغ: أمُّ
ِف: عبد شمس. 

ه هنٍد ِف الفتح.  أسلم ُهَو وأبوه وأخوه يزيد وأمُّ

ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  َوَكاَن معاوية يقول: إنه أسلم عام القضية، َوإِنه لقي َرُسوَل اللَّ
ُمْسِلًم، وكتم إسلمه من أبيه وأمه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حنينًا، وأعطاه من غنائم هوازن مائة بعري،  وشهد مع َرُسوِل اللَّ
وأربعني أوقية.

َوَكاَن ُهـــَو وأبـــوه مـــن املؤلفـــة قلوهبـــم، وحســـن إســـلمهم، وكتـــب 
لَرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

وملا سريَّ َأُبو بكر ڤ اجليوش إَِل الشام سار معاوية مع أخيه يزيد بن 
َأيِب سفيان، فلم مات يزيد استخلفه َعَل عمله بالشام، وهو دمشق. 

فلم بلغ خرب وفاة يزيد إَِل عمر، َقاَل أليب سفيان: أحسن اللَّه عزاءك ِف 

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 112(.
)8) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 60(.
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يزيد $! فقال َلُه َأُبو سفيان: من وليت مكانه؟ َقاَل: أخاه معاوية، َقاَل: 
وصلتك رحم يا أمري املؤمنني.

وملـا مـرض َكاَن ابنُـه يزيد غائًبـا، وملا حره املـوت أوىص أن يكفن ِف 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد كساه إياه، وأن جيعل ما ييل جسده.  قميص َكاَن َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فأوىص أن تسحق وجتعل ِف  َوَكاَن عنده قلمة أظفار َرُسول اللَّ
عينيه وفمه، وقال: افعلوا َذلَِك، وخلوا بيني وبني أرحم الراحني.

وملا نزل بِِه املوت َقاَل: )ليتني كنت رجًل من قريش بذي طوى، وأن 
مَلْ أل من َهَذا األمر شيئا(.

وملا مات أخذ الضحاك بن قيس أكفانه، وصعد املنرب وخطب الناس، 
وقال: إن أمري املؤمنني معاوية َكاَن حد العرب، وعود العرب، قطع اللَّه بِِه 
الفتنة، وملكه َعَل العباد، وسريَّ جنوده ِف الرب والبحر، َوَكاَن عبًدا من عبيد 
اللَّه، دعاه فأجابه، وقد قض نحبه، وهذه أكفانه فنحن مدرجوه ومدخلوه 

قربه، وملوه وعمله فيم بينه وبني ربه، إن شاء رحه، َوإِن شاء عذبه.

وصلَّ َعَلْيِه الضحاك، َوَكاَن يزيد غائًبا بحوارين، فلم ثقل معاوية أرسل 
إليه الضحاك، فقدم وقد مات معاوية، فقال:

بِــِه فأوجـس القلـب من قرطاسـه فزعاجــاء الربيــد بقرطــاس يــّث 
قالــوا: الليفــة أمســى مثبتــا وجعــاقلنا: لك الويل! ماذا ِف صحيفتكم؟

وهي أكثر من َهَذا.

َوَكاَن معاوية أبيَض مجيًل، إذا ضحك انقلبت شفته العليا، َوَكاَن خيضب.
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روى َعنْـُه مجاعـة مـن الصحابة: ابن عبـاس، والدري، َوَأُبـو الدرداء، 
وجرير، والنعمن ابن بشري، وابن عمر، وابن الزبري، وغريهم. 

ومن التابعني: َأُبو سلمة وحيد، ابنا عبد الرحن، وعروة، وسامل، وعلقمة 
د، وغريهم)1(. ابن وقاص، وابن سريين، والقاسم بن ُمَمَّ

 ، ْحَــِن الُقَرِشُّ ، َمِلــُك اإِلْســَلِم، َأُبــو َعْبِد الرَّ  ذس: َأِمــرْيُ امُلْؤِمنـِـنْيَ

. يُّ ، امَلكِّ األَُمِويُّ

. ُه: ِهَي ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة بِن َربِْيَعَة بِن َعْبِد َشْمٍس بِن َعْبِد َمنَاٍف بِن ُقيَصٍّ َوُأمُّ

ـُه َأْسـَلَم َقْبَل َأبِْيِه َوْقـَت ُعْمَرِة الَقَضاِء، َوَبِقَي خَيَـاُف ِمَن اللََّحاِق  ِقْيـَل: إِنَّ
بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأبِْيِه، َوَلِكْن َما َظَهَر إِْسَلُمُه إاِلَّ َيْوَم الَفْتِح.

ًة. اٍت َيِسرْيَ َث َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَتَب َلُه َمرَّ َحدَّ

َث َأْيًضا َعْن: ُأْختِِه ُأمِّ امُلْؤِمننِْيَ ُأمِّ َحبِْيَبَة، َوَعْن: َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر. َوَحدَّ

ُن، َوَأُبو  ـمَّ َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َوَسـِعْيُد بُن امُلَسـيِِّب، َوَأُبو َصالٍِح السَّ
، َوَسـِعْيٌد  َبرْيِ ْحَِن، َوُعـْرَوُة بُن الزُّ ، َوَأُبـو َسـَلَمَة بُن َعْبـِد الرَّ إِْدِرْيـَس الَـْوالَِنُّ

، َوَخْلٌق ِسَواُهم. يُّ امَلْقرُبِ

َحاَبِة َأْيًضا: َجِرْيُر بُن َعْبِد اللِه، َوَأُبو َسِعْيٍد، َوالنُّْعَمُن  َث َعنُْه ِمَن الصَّ َوَحدَّ
 . َبرْيِ ، َواْبُن الزُّ ابُن َبِشرْيٍ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )436-433/4(.
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َوَقْد َكاَن ُمَعاِوَيُة َمْعُدْوًدا ِمَن األَُكَلِة.

ا َقْد َمَلَكُهم  ُلْوَنُه، إِمَّ َوَخَلَف ُمَعاِوَيَة َخْلٌق َكثرِْيٌ ُيِبُّْوَنُه َوَيَتَغاُلْوَن فِْيِه، َوُيَفضِّ

اِم َعَل ُحبِِّه، َوَتَربَّى َأْوالَُدُهْم  ا َقْد ُولُِدوا ِف الشَّ بِالَكَرِم َواحِلْلِم َوالَعَطاِء، َوإِمَّ

َعَل َذلَِك.

َحاَبِة، َوَعَدٌد َكثرِْيٌ ِمَن التَّابِِعنْيَ َوالُفَضَلِء،  ٌة ِمَن الصَّ َوفِْيِهْم مَجَاَعٌة َيِسرْيَ

َوَحاَرُبوا َمَعُه َأْهَل الِعَراِق، َوَنَشُؤوا َعَل النَّْصِب -َنُعْوُذ بِاللِه ِمَن اهلََوى-.

كَم َقْد َنَشَأ َجْيُش َعيِلٍّ ڤ َوَرِعيَُّتُه -إاِلَّ الََواِرَج ِمنُْهم- َعَل ُحبِِّه، َوالِقَياِم 

ي ِمنُْهم، َوَغَل َخْلٌق ِمنُْهم ِف التََّشيُِّع. َمَعُه، َوُبْغِض َمْن َبَغى َعَلْيِه، َوالتَّرَبِّ

َفبِاللِه َكْيَف َيُكْوُن َحاُل َمْن َنَشَأ ِف إِْقِلْيٍم، الَ َيَكاُد ُيَشاِهُد فِْيِه إاِلَّ َغالًِيا ِف 

، ُمْفِرًطا ِف الُبْغِض، َوِمْن َأْيَن َيَقُع َلُه اإِلْنَصاُف َواالْعتَِداُل؟ َفنَْحَمُد اللَه  احلُبِّ

 ، َرَفنْيِ ، َواتََّضَح ِمَن الطَّ ِذي َأْوَجَدَنا ِف َزَماٍن َقِد اْنَمَحَص فِْيِه احلَقُّ َعَل الَعافَِيِة الَّ

َنا، َفَعَذْرَنا، َواْسَتْغَفْرَنا، َوَأْحَبْبنَا  ْ ، َوَتَبرصَّ اِئَفَتنْيِ َوَعَرْفنَا َمآِخَذ ُكلِّ َواِحٍد ِمَن الطَّ

ْنَا َعَل الُبَغاِة بَِتْأِوْيٍل َساِئٍغ ِف اجلُْمَلِة، َأْو بَِخَطأٍ -إِْن َشاَء اللُه-  بِاْقتَِصاٍد، َوَتَرحَّ

َمنَا اللُه: ژ پ پ پ پ ڀ ڀ  َمْغُفْوٍر، َوُقْلنَا َكَم َعلَّ

.]10 : ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ ]احلَْشُ

، َكَسْعِد بِن َأيِب َوقَّاٍص، َواْبِن ُعَمَر،  ِن اْعَتَزَل الَفِرْيَقنْيِ ْينَا َأْيًضا َعمَّ َوَتَرضَّ

ِد بِن َمْسَلَمَة، َوَسِعْيِد بِن َزْيٍد، َوَخْلٍق. َوُمَمَّ
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. ُروا الَفِرْيَقنْيِ ِذْيَن َحاَرُبوا َعِليًّا، َوَكفَّ ْأَنا ِمَن الََواِرِج امَلاِرِقنْيَ الَّ َوَترَبَّ

ْيِن، َوَمَع َهَذا َفَل َنْقَطُع هَلُم بُِخُلْوِد  َفالََواِرُج ِكَلُب النَّاِر، َقْد َمَرُقوا ِمَن الدِّ

ْلَباِن. النَّاِر، َكَم َنْقَطُع بِِه لَِعَبَدِة األَْصنَاِم َوالصُّ

َتَمُل. َوُيْرَوى ِف َفَضاِئِل ُمَعاِوَيَة َأْشَياُء َضِعْيَفٌة ُتْ

ْيَواَن لِْلَخْتـِم، َوَأَمَر  ـَذ الدِّ َ َل َمِن اختَّ اٍر: َكاَن ُمَعاِوَيـُة َأوَّ َبـرْيُ بُن َبـكَّ َقـاَل الزُّ

ا،  َل َمْن َقَتَل ُمْسِلًم َصرْبً َذ امَلَقاِصرْيَ ِف اجلَاِمِع، َوَأوَّ َ ْوِز َوامَلْهَرَجاِن، َواختَّ بِالنَّرْيُ

َل  َل َمْن ُقيَِّدْت َبنْيَ َيَدْيِه اجلَنَاِئُب، َوَأوَّ َل َمْن َقاَم َعَل َرْأِسِه َحَرٌس، َوَأوَّ َوَأوَّ

ـَغ َدَرَجـاِت املِنرَْبِ مَخَْس  َل َمْن َبلَّ اَم اِلْصَيـاَن ِف اإِلْسـَلِم، َوَأوَّ ـَذ الُـدَّ َ َمـِن اختَّ
ُل امُلُلْوِك. َة ِمْرَقاًة، َوَكاَن َيُقْوُل: َأَنا َأوَّ َعْشَ

ُقْلُت -أي الذهبي-: َنَعْم، َفَقْد َرَوى َسِفْينَُة: َعْن َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
»اخِلَلَفُة َبْعِدي َثَلُثْوَن َسنًَة، ُثمَّ َتُكْوُن ُمْلًكا«. 

ِل َواهلَْيَئِة،  ِة َثَلثنِْيَ َعاًما،َوَويِلَ ُمَعاِوَيُة، َفَباَلَغ ِف التََّجمُّ َفاْنَقَضْت ِخَلَفُة النُُّبوَّ
َة  َوَقلَّ َأْن َبَلَغ ُسْلَطاٌن إَِل ُرْتَبتِِه، َوَلْيَتُه مَلْ َيْعَهْد بِاألَْمِر إَِل اْبنِِه َيِزْيَد، َوَتَرَك األُمَّ

ِمِن اْختَِياِرِه هَلُم.

«: ماَئٌة َوَثَلَثٌة َوِستُّْوَن َحِدْيًثا. ُمْسنَُدُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

ٍد. َوَقْد َعِمَل األَْهَواِزيُّ »ُمْسنََدُه« ِف ُمَلَّ

َفَق َلُه الُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعَل َأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث. َواتَّ
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َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِأْرَبَعٍة، َوُمْسِلٌم بَِخْمَسٍة)1(.

ه هند بِنْت ُعْتبة بن َربِيَعَة بن َعْبِد َشْمِس بن َعْبِد َمنَاَف.  ذت: أمُّ

أسلم قبل أبيه ف ُعمرة القضاء، وبقي خياف من الروج إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ِمْن أبيه.

َرَوى َعْن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأيِب َبْكٍر، وعمر، وأخته أم املْؤِمننَِي أم حبيبة.

َوَعنُْه: ابن عباس، وَسِعيد بن املسيب، وَأُبو صالح السمن، واألعرج، 
ِه بن عامر  وَسِعيد بن َأيِب َسِعيد، وممد بن سريين، ومهام بن منبه، وَعْبد اللَّ
ْحَِن، وشعيب بن ممد والد عمرو بن شعيب،  اليحصبي، والقاسم َأُبو َعْبد الرَّ

وطائفة سواهم.

وأظهر إسلمه َيْوم الفتح. 

َوَكاَن رجًل طويًل، أبيض، مجيًل َمِهيًبا، إذا ضحك انقلبت شفته العليا، 
َوَكاَن خَيِْضُب بالُصفرة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَقْد َصحَّ َعِن ابن َعبَّاٍس، َقاَل: ُكنُْت َأْلَعُب، َفَدَعاِن َرُسوُل اللَّ
َوَقاَل: »اْدُع ِل ُمَعاِوَيَة«، َوَكاَن َيْكُتُب اْلَوْحَي.

نيا، وَأُبو َبْكر بن  َوَكاَن ُيرب املثل بحلم ُمَعاِوَية، وقد أفرد ابُن َأيِب الدُّ
َأيِب عاصم تصنيًفا ف حلم ُمَعاِوَية)2(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 120، 124، 128، 131، 157، 162(.
)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 542، 546(.
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 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)1(.

، َواِلُد 7 8)-8 اِئيُّ اِء، اْلَبكَّ ُمَعاِوَيُة ْبُن َثْوِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَباَدَة ْبِن اْلَبكَّ
ِبْشٍر ڤ.

، ِمْن َخْثَعٍم ُثمَّ ِمْن َبنِي َحاٍم، َوَفَد َعَل  ُه ُضَباَعُة بِنُْت َعِديٍّ  س: ُأمُّ

، َفَدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَمَسَح َرْأَسُه،  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َشْيٌخ َكبرٌِي َوَمَعُه اْبنُُه بِْشٌ

ُد ْبُن بِْشِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َثْوٍر ِف َأبِيِه ِحنَي َوَفَد  َوَأْعَطاُه َأْعنًُزا ُعْفًرا، َفَقاَل ُمَمَّ

إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:

ُسوُل بَِرْأِسِه ِذي َمَسَح الرَّ َكاِت)2(َوَأيِب الَّ َوَدَعــا َلــُه بِاْلَــرْيِ َواْلــرَبَ

َدَقِة)3(. ، َوَكَتَب ملَُِعاِوَيَة ِكَتاَب الصَّ  ع: َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوافًِدا َمَع اْبنِِه بِْشٍ

َلِميُّ ڤ.7 ))-8 مَعاِوَيُة ْبُن َجاِهَمَة السُّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم)4(. 

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 ع: َسَكَن امَلِدينََة)6(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )199/6(.))) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2505/5(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 301(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )388/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2504/5(.
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8-(( 7 ، ُكوِنيُّ ، السَّ مَعاِوَيُة ْبُن ُحَدْيجِ ْبِن َجْفَنَة ْبِن قتير التُِّجيِبيُّ الِكْنديُّ
ْحَمـِن، َوُيَقاُل: َأُبو  ، َوِقيـَل: ِمْن ُتِجيـَب، َأُبو َعْبِد الرَّ َوِقيـَل: اْلَخْوَلِنـيُّ

ُنَعيم ڤ.

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، َوَقْد َلِقَي ُعَمَر ْبَن اْلَطَّاِب. 

َوَرَوى َعنُْه حديًثا ِف امَلْسِح، َوَكاَن ُعْثَمَنيًّا)1(.

 غ: كان عامل معاوية عل مرص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 ن: ُيَعدُّ ف الصحابة، وفد عل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص. 

وكان الوافد بفتح اإلسكندرية إل عمر بن الطاب. 

وكان أعور ذهبت عينه يوم دمقلة من بلد النوبة مع عبد الله بن سعد 
ابن أيب رسح سنة إحدى وثلثني. 

ويل اإلمرة عل غزو املغرب سنة أربع وثلثني، وسنة أربعني، وسنة 
مخسني. 

روى عنه: عيل بن رباح، وعبد الرحن بن شمسة، وعرفطة بن عمرو، 
وسويد بن قيس، وابنه عبد الرحن بن معاوية، وغريهم. 

توف معاوية بن حديج سنة اثنتني ومخسني، وولده بمرص إل اليوم)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )508/9(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )386/5(.

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )477/1، 478(.
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 ب: سكن مرص، َلُه ُصْحَبٌة)1(.

 بش: له صحبٌة)2(.

ِل ُمَعاِوَيَة، َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيَ َحِديٍث.   ع: َكاَن ِمْن ُعمَّ

َرَوى َعنُْه: ُسَوْيُد ْبُن َقْيٍس)3(.

 بر: ُيَعدُّ ِف أهل مرص، وعندهم حديثه. 

َرَوى َعنُْه: سويد بن قيس، وعرفطة بن ُعَمر. 

ِه بن ُعَمر بيسري)4(. ومات قبل َعْبد اللَّ

 كو: وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص. 

روى عــن النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنــه: ســويد بــن قيــس، وعــيل بــن ربــاح، 
وعبد الرحن بن شمسة، وغريهم)5(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن الطاب، وأيب 
ذر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية بن أيب سفيان. 

روى عنه: ابنه عبد الرحن بن معاوية، وعيل بن رباح اللخمي، وعبد الرحن 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )374/3(.
)8) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 94(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2502/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1414/3(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )397/2(.
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ابن شمسة املهري، وسويد بن قيس التجيبي، وعرفطة بن عمرو احلرمي، 
وسلمة بن أسلم الربعي، وعبد الرحن بن مالك السبئي، وأبو حجري صالح 

ابن حجري.

وويل إمارة مرص، وغزوة املغرب، وهو من شهد الريموك، ووفد عل 
معاوية كتب إيل أبو عيل احلداد)1(.

 ، ْحَِن الِكنِْديُّ ، َقاِئُد الَكَتاِئِب، َأُبو ُنَعْيٍم، َوَأُبو َعْبِد الرَّ  ذس: األَِمرْيُ

. ُكْوِنُّ ُثمَّ السَّ

َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة َقِلْيَلٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َأْيًضا َعْن: ُعَمَر، َوَأيِب 
، َوُمَعاِوَيَة. َذرٍّ

ْحَِن بُن ِشَمَسَة  ْحَِن، َوُعيَلُّ بُن َرَباٍح، َوَعْبُد الرَّ َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َعْبُد الرَّ َحدَّ
بُن  ْحَِن  الرَّ َوَعْبُد  َعْمٍرو،  بُن  َوُعْرُفَطُة   ، التُِّجْيبِيُّ َقْيٍس  بُن  َوُسَوْيُد   ، امَلْهِريُّ

، َوَسَلَمُة بُن َأْسَلَم. ، َوَصالُِح بُن ُحَجرْيٍ ْيَباِنُّ َمالٍِك الشَّ

ُمْوِك. َوَويِلَ إِْمَرَة ِمرْصَ ملَُِعاِوَيَة، َوَغْزَو امَلْغِرِب، َوَشِهَد َوْقَعَة الرَيْ

اِف ِكنَْدَة . َقْد َكاَن اْبُن ُحَدْيٍج َمِلًكا ُمَطاًعا ِمْن َأْشَ

.)2( ُه َصَحايِبٌّ َذَكَر اجلُْمُهْوُر َأنَّ

 ذت: أحد أمراء ُمَعاِوَية َعَل مرص، َلُه ُصحبٌة وروايٌة. 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )59/ 15(.
)8) »سري أعلم النبلء« للذهبي )37/3، 40(.
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َوَرَوى أيًضا َعن عمر، وأيب َذر.

ْحَـِن، وُسـَويد بـن قيس الُتجيبـي، وُعيَلّ بـن رباح،  َوَعنْـُه: ابنـه َعْبـد الرَّ
ْحَِن بن ِشَمسة املْهري، وآخرون. وَعْبد الرَّ

وله عقب بمرص، وشهد الريموك، َوَكاَن اْلَوافد َعَل عمر بفتح اإلسكندرية، 
وذهبت عينه ف غزو النُوبة، َوَكاَن متغالًيا ف ُعْثَمن وف مبته)1(.

ـِريد 7 ))-8 مَعاِوَيـُة ْبـُن اْلَحَكِم ْبِن َماِلـِك ْبِن َخاِلِد ْبِن َصْخِر ْبِن الشَّ
َلِميُّ ڤ. السُّ

 ف: ِمْن َقْيِس َعْيَلَن)2(.

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

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، من قيس عيلن بن ُمر. 

َكاَن يسكن بَِلد بني سليم)5(.

ْحَِن، َوَعَطاُء ْبُن   ع: َسَكَن امَلِدينََة، َرَوى َعنُْه: َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
َيَساٍر)6(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 539(.
)8) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )305/1(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 301(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )373/3، 374(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )381/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2500/5(.
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 بر: َكاَن ينزل املدينة، ويسكن ِف بني ُسَلْيم. 

َلُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديث واحد حسن، ِف الكهانة والطرية والط، وف 
تشميت العاطس ِف الصلة جاهًل، وف عتق اجلارية. 

ومعاوية بن احلكم َهَذا معدود ِف أهل املدينة. 

روى عنه: َعَطاء بن يسار)1(. 

تِي  ْوَداِء، الَّ  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوُهَو َصاِحُب َحِديِث اجْلَاِرَيِة السَّ
َا ُمْؤِمنٌَة«. َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْعتِْقَها َفإِنَّ

ْحَِن. َرَوى َعنُْه: َعَطاُء بن َيَساٍر، َوَأُبو َسَلَمَة بن َعْبِد الرَّ

ه: عمر)2(. وَوِهم من سمَّ

مَعاِوَيُة ْبُن َحْيَدَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقَشْيِر ْبِن َكْعِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 7 ))-8
، َجدُّ َبْهِز ْبِن َحِكيٍم ڤ. َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، اْلُقَشْيِريُّ

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم َوَصِحَبُه، َوَسَأَلُه َعْن َأْشَياَء، َوَرَوى 
ِز ْبِن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َحْيَدَة)3(. َعنُْه َأَحاِديَث، َوُهَو َجدُّ هَبْ

 وقال أيًضا س: وفد عل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وصحبه، وسأله عن أشياء، 
َوَرَوى عنه أحاديث، وهو جد هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة . 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1414/3، 1415(.
)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 540(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )34/9(.
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قال هشام بن ممد الكلبي: أخربن أيب أنه أدركه بخراسان)1(.

 ف: َأَحُد بني عامر بن صعصعة من هوازن)2(.

 خ: َجدُّ هَبْز ْبِن َحِكْيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َحْيَدة.

ِه ْبُن َعْمٍرو، َقاَل: قلُت لَعْبد اْلَواِرث  يُّ َعْبد اللَّ َثنَا َأُبو َمْعَمر اْلَبرْصِ َحدَّ
اْبِن َسِعيد: هَبْز ْبُن َحِكْيٍم ْبِن ُمَعاِوَيَة ِمْن َبنِي ُقَشرْي؟ َقاَل: َنَعْم ِمْن َأْنُفِسِهْم)3(.

ة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث،...   غ: َجدُّ هَبْز ْبِن َحِكْيٍم، سكن الَبرْصَ
كان من ينزل البرصة)4(.

ة، َحِديثه ِعنْد اْبنه َحِكيم )5(.  ب: َجدُّ هبز بن َحِكيم، سكن الَبرْصَ

 بش: َجدُّ هبز بن حكيم)6(.

َة)7(.  ع: َسَكَن الَبرْصَ

معدوٌد ِف أهل البرصة، غزا خراسان، ومات هبا، ومن ولده  بر:   
ِذي َكاَن بالبرصة، َوُهَو هبز بن حكيم بن ُمَعاِوَية بن حيدة.  هبز بن حكيم الَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )204/6(.
)8) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )305/1(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 57(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )379/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )374/3(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 72(.

)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2503/5(.
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، والد  روى َعْن معاوية بن حيدة: ابنُه حكيم بن ُمَعاِوَية، وحيٌد امُلْزِنُّ
ِه بن حيد امُلْزِن)1(. َعْبد اللَّ

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

روى عنه: ابنه حكيم، وهو جدُّ هبز بن حكيم)2(.

 ذت: َجدُّ هَبِْز بن َحِكيٍم.

َة ُثمَّ َغَزا ُخَراَساَن َوَماَت هبا. َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َنَزَل اْلَبرْصَ

َرَوى َعنُْه: ابنه حكيم، وحيد املزن َرْجٌل َمُْهوٌل.

نَِن األَْرَبَعِة، َأْعنِي معاوية)3(. َحِديُثُه ِف السُّ

مَعاِوَيُة ْبُن َصْعَصَعَة التَِّميميُّ ڤ.7 8)-8

 بر، ثغ: أحد وفد بني متيم، وفد َعَل َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع، وهو 
أحد املنادين من وراء احلجرات)4(.

مَعاِوَيُة ْبُن ُمَعاِوَيَة الُمَزِنيُّ ڤ.7 -)-8

 غ: توف عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1415/3(.
)8) »اإلكمل« البن ماكوال )308/3(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 721(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1423/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )436/4(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )394/5(.
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َ َعَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.  ع: ُتُوفِّ

مَعاِوَيُة اللَّْيِثيُّ ڤ.7  )-8

 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 ُمَر ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)2(. َأْخرَبَ

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

َة)4(.  ع: َسَكَن اْلَبرْصَ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2506/5(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 295، 296(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )395/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2502/5(.
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َمْعَبد امُسه  من 

َمْعَبُد ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم الُقَرِشيُّ 7  )-8
ْهِميُّ ڤ. السَّ

ُه اْبنَُة ُعْرَوَة ْبِن َسْعِد ْبِن ِحْذَيِم ْبِن َسَلَماَن ْبِن َسْعِد ْبِن مُجََح.   س: ُأمُّ

ٍد:  َوُيَقاُل: َبْل ِهَي اْبنَُة َعْبِد َعْمِرو ْبِن ُعْرَوَة ْبِن َسْعٍد . َهَكَذا َقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ
َمْعَبُد ْبُن احْلَاِرِث.

ُد ْبُن ُعَمَر: َمْعَمُر ْبُن احْلَاِرِث)1(. َوَقاَل ُمَمَّ

 بر: كان من مهاجرة احلبشة مع أخيه بش بن احلَاِرث)2(.

َمْعَبُد ْبُن َخاِلٍد، َأُبو ُزْرَعَة، اْلُجَهِنيُّ ڤ.7 ))-8

 س: َأْسَلَم َقِديًم، َوَكاَن َمَع ُكْرِز ْبِن َجابٍِر اْلِفْهِريِّ ِحنَي َبَعَثُه َرُسوُل اللِه 

ِذيَن َأَغاُروا َعَل لَِقاِح َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِذي اجْلَْدِر، َوُهَو  ًة إَِل اْلُعَرنِيِّنَي الَّ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ
تِي َعْقَدَها هَلُْم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِذيَن َحَُلوا َأْلِوَيَة ُجَهْينََة األَْرَبَعَة الَّ َأَحُد األَْرَبَعِة الَّ

َة، َوَكاَن َأْلَزَمُهْم لِْلَباِدَيِة. َيْوَم َفْتِح َمكَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )183/4(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1433/3(.
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َوَقْد َرَوى َعْن َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر. 

َوَماَت َسنََة اْثنََتنْيِ َوَسْبِعنَي، َوُهَو اْبُن بِْضٍع َوَثَمننَِي َسنٍَة)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت سنة ثِنَْتنْيِ َوسبعني، َوُهَو ابن َثَمننَِي سنة، َوأْكثر 
مَقامه َكاَن بالبادية ِف َأرض ُجَهْينَة)2(.

 رع: من َأْصَحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو اْبن َثَمننَِي سنة، َوقد روى 
َعنُه احلَِديث)3(. 

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.

َكاَن َصاِحَب لَِواِء ُجَهْينََة َيْوَم اْلَفْتِح، َوَكاَن َأْلَزَمُهْم لِْلَباِدَيِة.

يِق َأْيًضا. دِّ َأَخَذ َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ

ُه.  َرَوى َعنُْه: َعْمُرو بن ِدينَاٍر، َوَغرْيُ

تَِّة. ٍء ِمَن اْلُكُتِب السِّ َوال ِرَواَيٌة َلُه ِف َشْ

َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوَسْبِعنَي)4(. َوَعاَش َثَمننَِي َسنًَة، ُتُوفِّ

َمْعَبُد ْبُن ُخَلْيِد بِن أثبة بِن ُسَلٍيِم بِن رويحِ بِن كلفَة بِن َكْعِب 7 8)-8
ابِن َعْبِد بِن َثْوِر بِن هدمَة بِن لطِم بن ُعْثَماَن بِن ُمَزْيَنَة ڤ.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )265/5(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )389/3(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )191/1، 192(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 884(.
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 س: كان فيمن وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد مزينة، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ومل يرو عنه شيًئا من احلديث)1(.

َمْعَبُد ْبُن َعبَّاد ْبِن ُقْشُعِر ْبِن اْلَفْدِم ْبِن َساِلِم ْبِن َماِلِك ْبِن َساِلٍم، 7 ))-8
اْلُحْبَلى، ُيْكَنى َأَبا َخِميَصَة ڤ.

ُد ْبُن  ُد ْبـُن إِْسـَحاَق، َوُمَمَّ  س: َهَكـَذا َقـاَل ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة، َوُمَمَّ
: ُيْكنَى َأَبا  ، َوَقـاَل َأُبو َمْعـَشٍ ِد ْبِن ُعـَمَرَة األَْنَصاِريُّ ُعَمـَر، َوَعْبـُد اللـِه ْبـُن ُمَمَّ

ُعَصْيَمَة. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َشِهَد َمْعَبٌد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 ع، بر: َشِهَد َبْدًرا)3(.

َمْعَبُد ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 7 ))-8
ُقَصيِّ الَهاِشِميُّ ڤ.

ه أمُّ الفضل ُلبابة الكربى بنت احلارث بن حزن بن ُبجري بن   س: أمُّ
اهلزم بن رويبة بن عبد الله بن عامر.

وكان من أصاغر ولد العباس.

هم أمُّ مجيل بنت السائب بن   َفَولد َمَعبٌد: عبَد الله، والعباَس، وميمونَة، وأمُّ
احلارث بن حزن بن بجري بن اهلزم بن رويبة بن عبد الله بن هلل بن عامر.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )150/5(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )504/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2528/5(، و»االستيعاب« البن عبد الرب )1427/3(.
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وعمُر بُن معبد ألمِّ ولٍد، وأبية بنت معبد ألمِّ ولٍد، وحفصة ألمِّ ولٍد. 

وملعبد بن العباس عقب، وبقية كثرية)1(.

 ذس: ِمْن ِصَغاِر َوَلِد الَعبَّاِس، َوُهَو ِمْن ُأمِّ الَفْضِل.

َلُه َأْوالٌَد؛ َعْبُد اللِه، َوَعبَّاٌس، َوَمْيُمْوَنُة.

ٌة)2(. ٌة َكثرِْيَ يَّ ٌة. َوَلُه: َبِقيٌَّة، َوُذرِّ ُهم: ُأمُّ مَجِْيٍل َعاِمِريَّ َوُأمُّ

ا باملغرب ف وقعة إفريقية)3(.  ذت: ُقتِل شابًّ

َمْعَبُد ْبُن َعْبِد َسْعِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشَم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن 7 ))-8
َحاِرَثَة الَْنَصاِريُّ الَحاِرِثيُّ ڤ.

جها   س: ولد معبد: متيًم َشِهد ُأُحًدا مع أبيه، فولد متيم: أمة الله تزوَّ
سهل بن أيب حثمة، فولدت له: سليمن، وليس له عقب، وقد انقرض ولد 

عامر بن عدي بن جشم بن مدعة بن حارثة، إال ولد أيب حثمة)4(.

 بر، ثغ: شهد أحًدا، وشهدها معه ابنه متيم بن معبد)5(.

َمْعَبُد ْبُن َعْمٍرو. َوُيَقاُل: َسِعْيُد ْبُن َعْمٍرو التَِّميِميُّ ڤ. 7 ))-8

 كر: له صحبٌة، وهو من مهاجرة احلبشة، ذكره أبو منف لوط بن ييى 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )350/6(.

)8) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 442(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 194(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )284/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1427/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )445/4(..
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فيمن استشهد بفحل وكذلك قال عبد الله بن ممد بن ربيعة القدامي. 

وذكر غريمها أنه استشهد بأجنادين)1(.

َمْعَبـُد ْبـُن َقْيـِس ْبِن َصْيِفيِّ ْبـِن َصْخِر ْبـِن َحَراِم ْبـِن َرِبيَعَة ْبِن 7 8)-8
، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، اْلَْنَصاِريُّ

ْهَرُة بِنُْت ُزَهرْيِ ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  ُه الزُّ  س: ُأمُّ

 ، ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ ُه َوَنَسَبُه ُمَمَّ َهَكَذا َسمَّ
َوَكَذلَِك ُهَو ِف ِكَتاِب »َنَسِب األَْنَصاِر«.

، َيُقوُلوَن: َمْعَبُد  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َوَكاَن ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ
اْبُن َقْيِس ْبِن َصْخٍر، َوالَ َيْذُكُروَن َصْيِفيًّا. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َوَشِهَد َمْعَبٌد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 ع، ثغ: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: شهد بدًرا ُهَو وأخوه، وشهد أحًدا)4(.

َمْعَبُد ْبُن َمْخَرَمَة ْبِن َقْلعِ ْبِن َحِريِش ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل الَْنَصاِريُّ 7 -)-8
اَلْشَهِليُّ ڤ.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )59/ 326(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )538/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2528/5(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )445/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1428/3(.
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 س: َشِهد ُأُحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل يومئذ َشِهيًدا)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  بر، ثغ: َشِهد ُأُحًدا مع َرُسوِل اللَّ

، الَبْهِزيُّ ڤ.7  )-8 َلِميُّ مْعَبُد ْبُن َمْسُعوٍد، السَّ

ة)3(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل الَبرْصَ

 ع: َأُخو ُمَاِشٍع َوُمَالٍِد، َوِقيَل: َأُبو َمْعَبٍد)4(.

َمْعَبُد ْبُن َهْوَذَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.7  )-8

  بر: َجدُّ َأيِب النعمن األَْنَصاِري، له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف 
االكتحال باألثمد ِعنَْد النوم)5(.

َمْعَبُد ْبُن َوْهِب ْبِن َعْبِد الَقْيِس الَعْبِديُّ ڤ.7 ))-8

ج ُهَرْيَرَة بِنْت زمعة أخت سودة بِنْت زمعة أم   بر: شهد بدًرا، وتزوَّ
املؤمنني. 

ويقال: إنه قاتل َيْوم بدر بسيفني)6(.

 ثغ: شهد بدًرا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتزوج هريرة بنت زمعة، أخت سودة 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )243/4(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1428/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )446/4(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )389/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2526/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1428/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1428/3(.
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بنت زمعة أم امُلْؤِمننِي.

يقال: إنه قاتل َيْوم بدر بسيفني، فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َلمْهَف َنْفِس 
ِه ِف َأْرِضِه«. ُْم ُأْسُد اللَّ َعَل فِْتَياِن َعْبِد اْلَقْيِس، َأَما إِنَّ

ث بذلك طالب بن حجري، َعْن هود الَعرْصي)1(. حدَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )447/4(.
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ب ُمَعتِّ امُسه  من 

ُمَعتَُّب ْبُن َأِبي َلَهِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 7 8)-8
اْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ الَهاِشِميُّ ڤ.

ُه ُأمُّ مَجِيٍل بِنُْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف   س: ُأمُّ

. اْبِن ُقيَصٍّ

ــٌد، َوَأُبــو ُســْفَياَن، َوُموَســى،  َوَكاَن ملَُِعتَّــٍب ِمــَن اْلَوَلــِد: َعْبــُد اللــِه، َوُمَمَّ
ُهْم َعاتَِكُة بِنُْت َأيِب ُسْفَياَن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن  َوُعَبْيُد اللِه، َوَسِعيٌد، َوَخالَِدُة، َوُأمُّ

ِم ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم.  َها ُأمُّ َعْمٍرو بِنُْت امُلَقوِّ َعْبِد امُلطَِّلِب، َوُأمُّ

َهاِت َأْوالٍَد َشتَّى.  َوَأُبو ُمْسِلٍم، َوُمْسِلٌم، َوَعبَّاٌس َبنُو ُمَعتٍِّب ألُمَّ

 . ُه ِمْن ِحْرَيَ ْحَِن ْبُن ُمَعتٍِّب، َوُأمُّ َوَعْبُد الرَّ

ِة َأِخيِه ُعْتَبَة ْبِن َأيِب  َة ُمَعتِِّب ْبِن َأيِب هَلٍَب ِف إِْسَلِمِه َمَع ِقصَّ َوَقْد َكَتْبنَا ِقصَّ
هَلٍَب)1(. 

ُه ُأمُّ مَجِيٍل بِنُْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة.   وقال أيًضا س: ُأمُّ

، َوَثَبَت َمَعُه  َة، َوَخَرَج َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ُحننَْيٍ َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )56/4(.
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َيْوَمِئٍذ، فِيَمْن َثَبَت ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َوَأْصَحابِِه َوُأِصيَبْت َعْينُُه َيْوَمِئٍذ)1(.

 ق: أسلم، وشهد ُحنَينًا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وله عقب كثري)2(.

ِه   بر: َلُه صحبٌة، أسلم عام اْلَفْتح، وشهد حنينًا مسلًم مع َرُسوِل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو وأخوه ُعْتَبة، وفقئت عني ُمَعتِّب َيْوم حنني، واسم َأيِب هلٍب: عبد العزى 

ابن عبد املطلب. 

وأمُّ ُمَعتِّـب هـي أمُّ مجيـل ابنة حرب بـن ُأَميَّة، وهي حَّالـة احلطب امرأة 
َأيِب هلب. 

د بن ُمَعتِّب بن َأيِب هلب. ومن ولده: الَقاِسم بن الَعبَّاس بن ُمَمَّ

َرَوى َعنُْه: ابن َأيِب ذئب، وابنه َعبَّاس بن اْلَقاِسم، قتل يوم قديد)3(.

مَعتُِّب ْبُن َحْمَراَء، َوُهَو اْبُن َعْوِف ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َعِفيٍف، 7 ))-8
َوُهَو الَِّذي ُيْدَعى َعْيَهاَمُة ْبُن ُكَلْيِب ْبِن َحَبِشيََّة ْبِن َسُلوِل ْبِن َكْعِب 
، َحِليـُف َبِني  اْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َعاِمـٍر ِمـْن ُخَزاَعـَة، َأُبـو عـوٍف، اْلُخَزاِعيُّ

َمْخُزوٍم ڤ.

ِذي ُيَقاُل َلُه: ُمَعتُِّب ْبُن احْلَْمَراِء، َوُيْكنَى َأَبا َعْوٍف، َحِليٌف   س: ُهَو الَّ
لَِبنِي َمُْزوٍم. 

ِد ْبِن إِْسَحاَق،  ْجَرِة الثَّانَِيِة ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَكاَن ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة ِف اهْلِ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )17/8(.
)8) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 126(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1430/3(.
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ِد ْبِن ُعَمَر.  َوُمَمَّ

َومَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ ِف َمْن َهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة.

َقاُلوا: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُمَعتِِّب ْبِن احْلَْمَراِء َوَثْعَلَبَة ْبِن َحاطٍِب. 

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

َوَماَت َسنََة َسْبٍع َومَخِْسنَي، َوُهَو َيْوَمِئٍذ اْبُن َثَمٍن َوَسْبِعنَي َسنًَة )1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت سنة سبع َومخسني، َوُهَو ابن َثَمن َوسبعني سنة)2(.

 رع: َماَت َوُهَو اْبن َثَمن َوسبعني سنة)3(. 

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

 بر: ُيعرف بابن حراء، َوَكاَن من مهاجرة احلبشة)5(. 

 ثغ: ال عقب َلُه، وهاجر إَِل املدينة أيًضا. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني ثعلبة بن حاطب األنصاري.  وآخى َرُسول اللَّ

قيل: إنه توف سنة سبع ومخسني، فقيل: َكاَن عمره ثمنًيا وسبعني سنة)6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )245/3(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )382/3(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )161/1(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2594/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1430/3(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )448/4(.
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 ذت: حليف بني مزوم.

أحد املهاجرين إَِل احلبشة وإل املدينة، واحلمراء ِهَي أمه، اتفقوا َعَل 
َأنَُّه شهد بدًرا، َوَكاَن ُيدعي عيهامة.

َ َسنَة سبع ومخسني، والعجب أن معتًَّبا بقي إَِل  ُه ُتُوفِّ َقاَل غرُي واحٍد: إِنَّ
َهَذا اْلَوقت، َوَما َرَوى شيًئا)1(.

ُمَعتُِّب ْبُن ُعَبْيِد ْبِن ِإَياِس ْبِن َتْيِم ْبِن ُشْعَبَة ْبِن َسْعِد اهلِل ْبِن 7 ))-8
، َحِليُف َبِني  ِفَراِن ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة، اْلَْنَصاِريُّ

َظَفٍر ڤ.

ِه َعْبـُد اللِه ْبُن  ـُه ِمـْن َبنِـي ُعـْذَرَة ِمـْن َبنِي َكاِهـٍل، َوَأُخـوُه ألُمِّ  س: ُأمُّ

َطاِرِق ْبِن َعْمٍرو اْلَبَلِويُّ َحِليُف َبنِي َظَفٍر، َفَمْن مَلْ َيْعِرْف َنَسُبُه ِف َبنِي َظَفٍر 
َجَعَلُه ِمْن َبيِلٍّ ملََِكاِن َأِخيِه َعْبِد اللِه ْبِن َطاِرٍق. 

اِد  ِه ُأَسرْيُ ْبُن ُعْرَوَة ْبِن َسوَّ َوَلْيَس ملَُِعتِِّب ْبِن ُعَبْيٍد َعِقٌب، َوَوِرَثُه اْبُن َعمِّ
اْبِن اهْلَْيَثِم ْبِن َظَفٍر.

ِجيِع َشِهيًدا بَِمرِّ الظَّْهَراِن)2(. َوَشِهَد ُمَعتُِّب ْبُن ُعَبْيٍد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُقتَِل َيْوَم الرَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 538(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )421/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2593/5(.
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8-(( 7 ، ُمَعتُِّب ْبُن ُقَشْيِر ْبِن ُمَلْيِل ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة اْلَْنَصاِريُّ
، ِمْن َبِني ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيٍد ڤ. اْلَْوِسيُّ

ُد ْبُن   س: َلْيـَس َلـُه َعِقـٌب، َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحـًدا، َوَكَذلَِك َقـاَل ُمَمَّ
إِْسَحاَق)1(.

ِذي َقاَل:   بر: شهد بدًرا، وأحًدا، َوَكاَن قد شهد العقبة. يقال: إنه الَّ
ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈژ ]آل عمران: 154[)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 كو: شهد بدًرا وهو من أصحاب العقبة، يقال: إنه الذي قال: ژڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈژ ]آل عمران: 154[)4(.

 ثغ: شهد العقبة، وبدًرا، وُأُحًدا)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )429/3(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1429/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2593/5(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )216/7(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )449/4(.
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َمْعِقل امُسه  من 

َمْعِقُل بن َأِبي اْلَهْيَثِم، َوُيَقاُل: َمْعِقُل بن َأِبي َمْعِقٍل، َوُيَقاُل: 7 ))-8
َمْعِقُل بن ُأمِّ َمْعِقٍل، اْلََسِديُّ ڤ.

 س: َصِحَب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َأَسد. َث َعْن رسوِل اللَّ  خ: َحدَّ

َقاَل ابن إسحاَق: َأَسد ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَر ْبِن َنَزار 
اْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا ُمْصَعٌب؛ قال: بنو ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس بن ُمَر، فأما  َأْخرَبَ
ُه أبو جذام ولم وعاملة، واسم جذام: َعاِمر، َوَقِد اْنَتَسَبْت  َأَسدة فيزعمون َأنَّ
ة ْبـُن ُأَدَد ْبِن  بنـو َأَسـدة ِف اليمـِن؛ َفَقاُلـوا: ُجَذاُم ْبُن َعِدّي ْبـِن احْلَاِرِث ْبِن ُمرَّ

َزْيد ْبِن َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َمالٍِك ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهَلن ْبِن َسَبأ)2(.

ِذي ُيَقال َلُه: معقل بن اهلَْيَثم، َلُه ُصْحَبٌة، َلُه حلٌف ِف ُقَرْيش.   ب: ُهَو الَّ

َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )136/5(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 194، 195(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )393/3(.
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 بر: يقال َلُه: معقل ابن أم معقل، ومعقل ابن َأيِب معقل، وكلُّه واحد. 

ُيَعدُّ ِف أهل املدينة، مات ِف عهد ُمَعاِوَية. 

ِه  ًة«. َوَرَوى: أن َرُسوَل اللَّ َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُعْمَرٌة ِف َرَمَضاَن َتْعِدُل ِحجَّ
ملسو هيلع هللا ىلص نى َعِن استقبال القبلتني لبوٍل أو غائٍط)1(.

 ذت: َحِليٌف هَلُْم.

ِط  َلُه ُصْحَبٌة، َحِديُثُه ِف َفْضِل اْلُعْمَرِة ِف َرَمَضاَن، َوِف النَّْهِي َعِن التََّغوُّ
إَِل اْلِقْبَلِة.

ِعَداُدُه ِف َأْهِل امَلِدينَِة.

ْحَِن. َرَوى َعنُْه: َمْواَلُه َأُبو َزْيٍد، َوُأمِّ َمْعِقٍل، َوَأُبو َسَلَمَة بن َعْبِد الرَّ

اِم ُمَعاِوَيَة)2(. َ ِف َأيَّ َوُتُوفِّ

 زك: له صحبة)3(.

َمْعِقُل ْبُن ُخَوْيِلٍد، َوِقْيَل: اْبُن ُخَلْيٍد ڤ.7 8)-8

َجاِز)4(. ِريَن، َوَقاَل: َلُه ُصْحَبٌة، ِمْن َأْهِل احْلِ  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 ثغ: َلُه صحبٌة، عداده ِف أهل احلجاز)5(. 

)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 439(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1432/3(.
))) »من وافق اسُمُه كنيَة أبيه« لألزي )رقم: 4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2514/5(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )453/4(.
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ْبِن 7 -)-8 َمْعِقُل ْبُن ِسَناِن ْبِن ُمْظِهِر ْبِن َعَرِكيِّ ْبِن َفَتَياِن ْبِن ُسَبْيعِ 
ٍد ڤ. ، َأُبو ِسَناٍن، َوِقيَل: َأُبو ُمَحمَّ َبْكِر ْبِن َأْشَجَع، اْلَْشَجِعيُّ

ِة)1(.  س: َشِهَد اْلَفْتَح َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَبِقَي إَِل َيْوِم احْلَرَّ

ـِة َسـنََة َثـَلٍث  جَّ ا ِف ِذي احْلِ ِة َصـرْبً  وقـال أيًضـا س: ُقتِـَل َيـْوَم احْلَـرَّ
َوِستِّنَي)2(.

ة،   ق: هو من أشجع، وشهد الفتح مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وبقي إل يوم احلَرَّ
فقتله مسلم بن عقبة يومئذ، وتول قتله نوفل بن مساحق؛ ألنه سمعه قديًم 

يذكر يزيد بن معاوية بشب المر، ويطعن عليه، فحقد ذلك عليه)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْشَجٍع)4(.

ِة)5(. اَم احلَرَّ  ص: ُقتَِل َأيَّ

ة باملدينة حني أباحوا املدينة.  غ: قتل يوم احلَرَّ

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: معقل بن سنان األشجعي أبو سنان، 
ة ف ذي احلجة سنة ثلث وستني. ُقتَِل يوم احلَرَّ

وقال ابن عمر: قتل معقل بن سنان يوم احلرة صرًبا، قتله مسلم بن عقبة. 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )170/5(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )178/8(.
))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 300(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 136(.
))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )8/3(.
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شهد فتح مكة، وُقتَِل سنة ثلث وستني ف ذي احلجة)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،... سكن الُكوَفة.  ة َمَع َرُسوِل اللَّ  ب: شهد فتح َمكَّ

ة صرًبا، تولَّ َقتله َيْومِئٍذ َنْوَفُل بُن مساحق ِف سنة َثَلث  َوُقتَِل َيْوم احلرَّ
ة.  َوِستِّنَي، َيْوم اأْلَْرَبَعاء لثلث َبقنَي من ِذي احلجَّ

َوَكثرًِيا َما َكاَن يستنقص يِزيد بن ُمَعاِوَية َفلَذلِك ُقتَِل)2(.

ة سنة ثلث وستني)3(.  بش: من شهد فتح مكة، ُقتَِل يوم احلَرَّ

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: عبد الله بن عتبة بن مسعود، عداده   م: حدَّ

ف أهل املدينة)4(.

ِة َسنََة َثَلٍث َوِستِّنَي.  جَّ ِة ِف ِذي احْلِ  ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َوُقتَِل َيْوَم احْلَرَّ

َة.  َشِهَد َفْتَح َمكَّ

، َواحْلََسـُن ْبُن َأيِب احْلََسـِن،  وٌق، َوَنافُِع ْبُن ُجَبرْيٍ َرَوى َعنْـُه: َعْلَقَمـُة، َوَمْسُ
ا)5(. َقَتَلُه ُمْسِلُم ْبُن ُعْقَبَة َصرْبً

 ع: َشِهَد َقَضاَء َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق،... ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيِّنَي)6(.

)8) »الثقات« البن ِحبَّان )393/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )327/5(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 78(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 888(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2510/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2912/5(.
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 بر: شهد فتح مكة، ونزل الكوفة، ُثمَّ أتى املدينة. 

ة، وقتله ُمْسِلم بن عقبة صربا)1(. ا، ُقتَِل َيْوم احلَرَّ َوَكاَن فاضًل تقيًّا َشابًّ

ل إل املدينة.   كر: له صحبٌة، سكن الكوفة، ثم توَّ

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: مسوق بن األجدع، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وعلقمة 
ابن قيس، ونافع بن جبري بن مطعم.

وقدم دمشق عل يزيد بن معاوية، ثم رجع إل املدينة ساخًطا عل يزيد 
ة وقتل هبا)2(. وخلعه، وكان مع أهل احلَرَّ

 ثـغ: َكاَن معقـل مـن خلـع يزيـد بـن معاويـة مع أهـل املدينـة، فقتله 
َيْوم  ُقتَِل  ة صرًبا، ومن  َيْوم احلَرَّ املدينة  بأهل  ملَِا ظفر  املري  مسلم بن عقبة 
ة صرًبا: الفضل بن العباس بن ربيعة بن بن احلارث بن عبد املطلب،  احلَرَّ
ِه بن عمر  َوَأُبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أيب طالب، وأبو بكر بن َعْبد اللَّ
ابن الطاب، َوَيْعُقوب بن طلحة بن ُعَبْيد اللَّه، وعبد اللَّه بن زيد بن عاصم، 

وغريهم. 

ملَِا أرسف ِف  ًفا(،  ة: )ُمْسِ َب أهُل املدينة مسلَم بَن عقبة بعد احلَرَّ وَلقَّ
القتل، َوَكاَن معقل َعَل املهاجرين، فمم قيل فِيِه:

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1431/3(.
)8) »تاريخ دمشق« البن عساكر )59/ 357(.
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وأشجع تبكي معقل بن سنانأال تلكم األنصار تبكي رساهتا

روى عن معقل من أهل الكوفة: علقمة، ومسوق، والشعبي. 

ّي، وطائفة من املدنيني)1(. وروى عنه من غريهم: احلََسن الَبرْصِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف بروع بنت واشق. قيل: اسمه   ثغ: شهد قضاء َرُسول اللَّ

معقل بن سنان)2(.

 ذس: َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة، َحََل لَِواَء َأْشَجَع َيْوَم الَفْتِح، َوُهَو َراِوي 

ِة َبْرَوٍع. ِقصَّ

ْوٌق، َوَعْلَقَمُة، َواألَْسَوُد، َوَسامِلُ بُن َعْبِد اللِه، َواحلََسُن  َث َعنُْه: َمْسُ َحدَّ
ُهْم. ، َوَغرْيُ يُّ الَبرْصِ

َوَكاَن َيُكْوُن بِالُكْوَفِة، َفَوَفَد َعَل َيِزْيَد، َفَرَأى ِمنُْه ُأُمْوًرا ُمنَْكَرًة، َفَساَر إَِل 
امَلِدْينَِة، َوَخَلَع َيِزْيَد.

ِة. َوَكاَن ِمْن ِكَباِر َأْهِل احلَرَّ

ٍد. َوِقْيَل:  ْحَِن. َوِقْيَل: َأُبو ُمَمَّ ِقْيَل: ُكنَْيُتُه َأُبو ِسنَاٍن. َوِقْيَل: َأُبو َعْبِد الرَّ
َأُبو َيِزْيَد.

ِة ڤ، َوَلُه َنيٌِّف َوَسْبُعْوَن َسنًَة. ا َيْوَم احلَرَّ ، َفُذبَِح َصرْبً ُأرِسَ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )454/4، 455(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )158/5(.
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.)1( ُقتَِل ِف َسنَِة َثَلٍث َوِستِّنْيَ

 كو: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة عن النبَّيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

َة، َوُهَو   ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَكاَن َحاِمَل لَِواِء َقْوِمِه َيْوَم َفْتِح َمكَّ
َراِوي َحِديِث َبْرَوَع.

ِه بن ُعَمَر،  وٌق، َواألَْسَوُد، َوَسامِلُ بن َعْبِد اللَّ َرَوى َعنُْه: َعْلَقَمُة، َوَمْسُ
. يُّ َواحْلََسُن اْلَبرْصِ

َوَكاَن َيُكوُن بِاْلُكوَفِة، َفَوَفَد َعَل َيِزيَد، َفَرَأى ِمنُْه َقَباِئَح، َفَساَر إَِل املدينة 
ِة)3(. وخلع يزيد، وكان من رؤوس َأْهِل احلَرَّ

َمْعِقُل ْبُن ِسَناِن ْبِن نبيشة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َسلَمان ْبِن النُّْعَمان 7  )-8
اْبِن صبيح ْبِن َماِزَن ْبِن خلوة ْبِن ثعلبة ْبِن َثوِر ْبِن هدمة ْبِن لطم 

اْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُمَزْيَنَة الُمَزِنيُّ ڤ.

 س: كان ف وفد مزينة، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأقَطَعه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
قطيعة، ومل نسمع أنه روى َعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ٍن، َأُبو َعْمَرَة، الُمَزِنيُّ ڤ.7  8-8 مْعِقُل ْبُن ُمَقرِّ

 س: هو أبو عبد الله بن معقل الذي روى عنه الكوفيون)5(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )2// 576، 577(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 722(.)8) »اإلكمل« البن ماكوال )187/6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )156/5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )147/5(.
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 وقال أيًضا س: ُهَو َأُبو َعْبِد اللِه ْبُن َمْعِقٍل، َوهَلُْم َبِقيٌَّة بِاْلُكوَفِة)1(.

ن ُهَو َوَسْبَعُة ُأْخَوٍة َلُه. َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َهاَجَر النُّْعَمن ْبُن ُمَقرِّ  خ: َأْخرَبَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سبعة إخوة من ُمَزْينَة: بنو  َقاَل َغرْيُ ُمْصَعب: َصِحَب َرُسوَل اللَّ
ُهْم)2(. ن، وَلْيَس ذاك ألحٍد ِمَن الَعَرب َغرْيَ ُمَقرِّ

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

 ب: َأُخو النُّْعَمن بن مقرن، َلُه ُصْحَبة)4(.

 بش: أخو النعمن بن مقرن، كنيته أبو عمرو)5(.

َحاَبِة«، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)6(.  ع: َذَكَرُه امَلنِيِعيُّ ِف »الصَّ

مْعِقُل ْبُن الُمْنِذِر ْبِن َسْرحٍ ِمْن َبِني ُخَناِس ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد 7 )8-8
، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. اْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، اْلَْنَصاِريُّ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا.   س: َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)7(. َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )141/8(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 549(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )331/5(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )393/3(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 78(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2514/5(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )532/3(.
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 ع: َشِهَد َبْدًرا)1(.

 بر: شهد العقبَة وبدًرا مع أخيه َزْيد بن املنذر)2(.

 ثغ: شهد العقبَة وبدًرا)3(.

اِق ْبِن َلْيِ ْبِن َكْعِب 7 8-88 َمْعِقُل ْبُن َيَساِر ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُمَعبِِّر ْبِن ُحرَّ
 ، اْبِن َعْبِد ْبِن َثْوِر ْبِن ُهْذَمَة ْبِن َلِطِم ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُمَزْيَنَة، َأُبو َعِليٍّ

، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل، ويقال: أُبو َيَساٍر ڤ. الُمَزِنيُّ

 س: ُهَو َصاِحُب َنَِر َمْعِقٍل، َأَمَرُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب بَِحْفِرِه، َفَحَفَرُه، 

َ هِبَـا ِف آِخِر ِخَلَفِة  ـا َداًرا، َوُتُوفِّ ِة، َفنََزهَلَـا َوَبنَـى هِبَ َل إَِل اْلَبـرْصَ ـوَّ َوَكاَن َقـْد َتَ
ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن، ِف ِوالََيِة ُعَبْيِد اللِه ْبِن ِزَياٍد)4(.

 ل: سكن البرصة، له صحبة)5(.

ن به لصحبته،  ر فّوهة نر معقل، وكان زياد حفره، فتيمَّ  ق: هو الذي فجَّ
َطب امَلْعِقيل. ره، فنُِسَب إليه، وإليه ُينَسب الرُّ فأمره ففجَّ

وتوف ف آخر خلفة معاوية، وله عقب بالبرصة)6(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2514/5(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1432/3(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )456/4(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )150/5(، و)14/9(.

))) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 2228(.
))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 297، 298(.



127 حرف الميم

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَزْينَة)1(.

 غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: معقل بن يسار املزن أبو يسار مات 
بالبرصة ف خلفة معاوية)2(.

ة، َماَت ِف واَلَية عبيد اللَّه  َجَرة، سكن الَبرْصَ  ب: َكاَن من َأْصَحاب الشَّ

ِة)3(. ابن ِزَياد ِف آخر سني ُمَعاِوَية، َوإَِلْيِه ُنِسَب النَّهر املعقيل، ونر معقل بِالَبرْصَ

 بش: من أصحاب الشجرة، كنيته أبو عيل، من له الطة املعروفة 

بالبرصة، وإليه ُينَسب نر معقل إل اليوم. 

مات ف والية عبيد الله بن زياد ف والية معاوية)4(.

ـَجَرِة -َيْوَم َباَيـَع َأْهُلَها- عْن   ع: َشـِهَد احْلَُدْيبَِيـَة، َوَرَفـَع َأْغَصاَن الشَّ

َة، َفَحَفَر النََّهَر امَلنَْسوَب إَِلْيِه:  ُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب اْلَبرْصَ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوالَّ

َ آِخَر إَِماَرِة ُمَعاِوَيَة)5(. ِة َداًرا، ُتُوفِّ َنَْر َمْعِقٍل، َوَبنَى بِاْلَبرْصَ

ِذي   بـر: سـكن البـرصة، وابتنى هبا داًرا، وإليه ينسـب نـر معقل الَّ

بالبـرصة: شـهد بيعـة احلديبيـة، وتوف بالبـرصة ِف آخر خلفـة ُمَعاِوَية. وقد 

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 61(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )392/3(.)8) »معجم الصحابة« للبغوي )322-321/5(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 66(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2511/5(.
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قيل: إنه توف ِف أيام َيِزيد بن ُمَعاِوَية.

روى عنـه: عمـرو بـن ميمـون األودي، وأبو عثمن النهدي، واحلسـن، 
ومجاعة من أهل البرصة)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد بيعة الرضوان.   ثغ: َصِحَب َرُسول اللَّ

ُه َقاَل: بايعناه َعَل أن ال نفّر. روي َعنُْه َأنَّ

ِذي بالبرصة، وتوف هِبَا آخر خلفة  سكن البرصة، َوإَِلْيِه ينسب نر معقل الَّ
معاوية. وقد قيل: إنه توف أيام يزيد بن معاوية.

روى عنـه: َعْمـرو بـن ميمـون األَودي، َوَأُبـو عثـمن النَّهدي، واحلسـن 
ي. وله أحاديث)2(. الَبرْصِ

ْضَواِن، َلُه َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعِن: النُّْعَمِن بِن   ذس: ِمْن َأْهِل َبْيَعِة الرِّ
ٍن. ُمَقرِّ

 ، يُّ الَبرْصِ َواحلََسُن   ،- ِمِه  َتَقدُّ َمَع   - ُحَصنْيٍ  بُن  ِعْمَراُن  َعنُْه:  َث  َحدَّ
 ، ، َوَعْلَقَمُة بُن َعْبِد اللِه امُلَزِنُّ َة امُلَزِنُّ َوَأُبو امَلِلْيِح بُن ُأَساَمَة، َوُمَعاوَيُة بُن ُقرَّ

َوآَخُرْوَن.

ِة، ِف آِخِر ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة)3(. َماَت: بِالَبرْصَ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1433/3(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )457/4(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )2/ 576(.
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 ذت: له صحبٌة وروايٌة، سكن البرصة، َوُهَو من بايع تت الشجرة. 

َوَرَوى أيًضا َعْن: النعمن بن مقرن.

، َوُمَعاِوَيُة بن  يُّ َوَعنُْه: ِعمران بن ُحَصني َوُهَو أكرب ِمنُْه، واحلسن الَبرْصِ
ِه املَزنيان، وغريهم. َة، َوَعْلَقَمُة بن َعْبِد اللَّ ُقرَّ

َ ف آخر زمن ُمَعاِوَية)1(. ُتُوفِّ

َجَرِة. َت الشَّ  وقال أيًضا: ذت: ِمَّْن َباَيَع َتْ

َرَوى َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعِن النُّْعَمِن بن ُمْقِرٍن.

 ، ِمِه، َوَأُبو امَلِليِح بن ُأَساَمَة اهْلَُذيِلُّ َرَوى َعنُْه: عمران بن ُحَصنْيٍ َمَع َتَقدُّ
ُهْم)2(. ِه امُلَزنِيَّاِن، َوَغرْيُ َة، َوَعْلَقَمُة بن َعْبِد اللَّ ، َوُمَعاِوَيُة بن ُقرَّ يُّ َواحْلََسُن اْلَبرْصِ

 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)3(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 538، 539(.
)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 723(.

))) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.
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َمْعَمر امُسه  من 

َمْعَمُر ْبُن َأِبي َسْرحِ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن َماِلِك ْبِن َضبََّة ْبِن 7 )8-8
، ُيْكَنى َأَبا َسْعٍد ڤ. َرِشيُّ اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهٍر الِفْهِريُّ القُّ

ٍح.  ُد ْبُن ُعَمَر: ُهَو َمْعَمُر ْبُن َأيِب رَسْ ، َوُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل َأُبو َمْعَشٍ

اِئِب  ِد ْبِن السَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ
ٍح. : ُهَو َعْمُرو ْبُن َأيِب رَسْ اْلَكْلبِيُّ

ُه َزْينَُب بِنُْت َربِيَعَة ْبِن َوْهِب ْبِن ِضَباِب ْبِن ُحَجرْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن َمِعيِص  ُأمُّ
. ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ اْلِفْهِريُّ

ُه ُأَماَمُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن  َكاَن َلُه ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُأمُّ
َمالِِك ْبِن َضبََّة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.

اِح. اِح ُأْخُت َأيِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجلَرَّ ُه اْبنَُة َعْبِد اللِه ْبِن اجلَرَّ ، َوُأمُّ َوُعَمرْيٌ

ٍح إَِل َأْرِض احلََبَشـِة اهِلْجـَرَة الثَّانَِيـَة، ِف ِرَواَيِة  َوَهاَجـَر َمْعَمـُر ْبـُن َأيِب رَسْ
ِد ْبِن ُعَمَر. ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ ُمَمَّ

ـــَع  ـــا َم َه ـــاِهَد ُكلَّ ـــَدَق، َوامَلَش ـــًدا، َواْلَنْ ـــْدًرا، وُأُح ـــُر َب ـــِهَد َمْعَم ـــوا: َوَش َقاُل
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 
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اَن)1(. َوَماَت بِامَلِدينَِة َسنََة َثَلثنَِي ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

ه اْلَبْيَضاء بنت جحدم بن َعْمرو)2(.  ب: َماَت سنة َثَلثنَِي، أمُّ

 رع: من أهل بدر)3(. 

ِح ْبِن َربِيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن ُأَهْيِب   ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َعْمُرو ْبُن َأيِب رَسْ
اْبِن َضبََّة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر)4(.

 بر: شهد بدًرا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومات ِف سنة ثلثني)5(. 

ه ابُن إسحاق وغرُيه.   ذت: قيل: اسمه عمرو، كذا سمَّ

ْحَبة)6(. وهو بْدِريٌّ قديُم الصُّ

مْعَمُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن 7 )8-8
ُجَمَح، َوِقيَل: َمْعَمٌر اْلُجَمِحيُّ ڤ.

ُه ُقَتْيَلُة بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن مُجََح)7(.  س: ُأمُّ

 ع: َأُخو َحاطٍِب َوَخطَّاٍب، َشِهَد َبْدًرا)8(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )386-385/3(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )387/3(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )114/1(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2031/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1433/3(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )373/3(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 184(.
)-) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2595/5(.
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هم قتيلة بِنْت مظعون أخت عثمن   بر، ثغ: أخو حاطب وحطاب، أمُّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم.  ابن مظعون، أسلم َمْعَمر قبل دخول َرُسوِل اللَّ

َقاُلوا: وآخى َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بني معمر بن احلارث ومعاذ ابن عفراء. 

وشهد بدًرا، وأحًدا، واملشاهد كلَّها، وتوف ِف خلفة ُعَمر)1(.

هـم قتيلة بنت مظعون،   وقـال أيًضـا ثغ: أخو حاطب وحطاب، أمُّ
أخت عثمن بن مظعون.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وهاجر إَِل املدينة.  أسلم معمر قبل دخول َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني معاذ بن عفراء.  وآخى َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وشهد بدًرا، وُأُحًدا، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ

وتوف ِف خلفة عمر بن الطاب ڤ)2(.

هم قيلة أخت عثمن بن مظعون  ذت: أخو حاطب وحطاب، وأمُّ

أسلم َمْعَمر قبل دخول دار األرقم، وهاجر. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه وبني معاذ بن عفراء.  وآخى َرُسوُل اللَّ
وشِهَد بدًرا)3(

مْعَمُر ْبُن َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن َغْنِم ْبِن 7 )8-8
اِراْلَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ ڤ. َماِلِك ْبِن النَّجَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1433/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )458/4، 459(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 163(.)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )458/4، 459(.
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ه خالدة بنت أيب أنس بن سنان بن وهب بن لوذان، من بني   س: ُأمُّ
ساعدة.

ه نائلـة بنت عبيد بـن احلر بن  فولـد معمـُر بـُن حـزٍم: عبـَد الرحـن، وُأمُّ
عمرو بن اجلعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. 

من ولده: أبو ُطَواَلَة، واسُمُه: عبد الله بن عبد الرحن بن معمر. 

كان قاضًيا باملدينة أليب بكر بن ممد بن عمرو بن حزم، وايل عمر بن 
عبد العزيز عل املدينة)1(.

 غ: أخو عمرو بن حزم أحسبه أصغر من عمرو بن حزم)2(.

َسْعٍد  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَلُه  َحْزٍم،  ْبِن  َعْمِرو  َأُخو  َوُهَو  ُطَواَلَة  َأيِب  َجدُّ  ع:  
.)3( َكاتُِب الَواِقِديِّ

ِذيَن بعثهم   ثغ: شهد بيعة الرضوان وما بعدها، وهو أحد العشة الَّ
عمر بن الطاب مع َأيِب موسى إَِل البرصة)4(.

مْعَمُر ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َنْضَلَة ْبِن ِحْدَثاَن ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 7 )8-8
ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب الُقَرِشيُّ الَعَدِويُّ ڤ.

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض  ُه األَْشَعِرَيُة، َوَكاَن َقِديَم اإِلْسَلِم بَِمكَّ  س: ُأمُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )319/5(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )343/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2598/5(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )459/4(.
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َرْت  َوَتَأخَّ هِبَا،  َفَأَقاَم  َة،  َقِدَم َمكَّ ُثمَّ  ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا،  الثَّانَِيَة ِف  ْجَرَة  اهْلِ احلََبَشِة 
ِهْجَرُتُه إَِل امَلِدينَِة، ُثمَّ َهاَجَر َبْعَد َذلَِك. 

َتِلُفوَن فِيِه، َوِف ِخَراِش ْبِن ُأَميََّة  َق النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاحْلَُدْيبَِيِة خَيْ ُه حَلِ َوَيُقوُلوَن: إِنَّ
ِة اْلَوَداِع.  ُل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ ِذي َكاَن ُيَرجِّ ، َوُهَو الَّ اْلَكْعبِيِّ

َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

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

 ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َل َيَْتكُِر إِلَّ َخاطِئ«، َوُهَو معمر بن أيب 
ة الَوَداع)3(. ل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف حجَّ معمر امَلاِزن، َوَكاَن ُيَرجِّ

 . ِفينََتنْيِ  ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة، َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف السَّ

ِة اْلَوَداِع َوَحَلَقُه )4(. ِحَجاِزيٌّ َمَسَح َشْعَر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ

رت هجرُته   بر: َكاَن شيًخا من شيوخ بني عدي، وأسلم قديًم، وتأخَّ
إَِل املدينة؛ ألنه َكاَن هاجر اهلجرة الثانية إَِل أرض احلبشة، وعاش عمًرا طويًل، 

فهو معدوٌد ِف أهل املدينة. 

روى عنه: َسِعيد بن املسيب، وبس بن َسِعيد)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )129/4(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )333/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )388/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2596/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1434/3(.



135 حرف الميم

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 نق: من مهاجرة احلََبَشة، َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوُهَو الَِّذي مسح شعَر 
ة الَوَداع.  َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وحلقه ِف حجَّ

روى َعنُه: سعيد بن املسيب َوَغريه)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف حجة   ثغ: ُيَعدُّ ف أهل املدينة، هو الَِّذي حلق شعر َرُسول اللَّ
الوداع.

روى عنه: َسِعيد بن املسيب، وُبْس بن َسِعيد)3(.

 ذت: أحُد املهاجرين، وله هجرٌة إَِل احلبشة، َوُهَو الذي حلَق َرْأس 
ث َعنُْه. ر َبْعَده دهًرا، وحدَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجة الَوداع، وعمَّ َرُسوِل اللَّ

َرَوى َعنُْه: َسِعيد بن املسيب، وبس بن َسِعيد)4(.

 جر: أسلم قديًم، وهاجر اهلجرتني.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن عمر.

روى عنه: سعيد بن املسيب، وُبْس بن َسِعيد، وعبد الرحن بن جبري، 
وعبد الرحن بن عقبة مواله)5(.

)8) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )4323(.))) »اإلكمل« البن ماكوال )452/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )460/4(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 539(.

))) »اإلصابة« البن حجر )285/10(.
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َة 7 8-88 مْعَمُر ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ
الُقرِشيُّ ڤ.

ِه   بر: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن من أسلم َيْوم اْلَفْتح، وابنه َعْبد اللَّ

ابن َمْعَمر َلُه صحبة أيًضا)1(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1434/3(.
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َمْعن امُسه  من 

، َوُيَقاُل: َحْرَمَلُة ْبُن َمعٍن ڤ. 7 -8-8 َمْعُن ْبُن َحْرَمَلَة ْبِن ُجْعُشٍم الُهَذِليُّ

 . َواَلوَُّل َأَصحُّ

 ن: هو رجٌل من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مرص.

وال ُيعرف َأحٌد شهد بدًرا هو وأبوه وجده غريه)1(.

َمْعُن ْبُن َعِديِّ ْبِن اْلَجدِّ ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن 7  8-8
َحَراِم ْبِن ُجَعَل ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشَم ْبِن َوْدِم ْبِن ِذْبَياَن ْبِن ُهَمْيِم ْبِن ُذْهِل 
اْبِن ُهَنيِّ ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة، َأُخو َعاِصٍم ڤ.

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة،   س: َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

ِد ْبِن ُعَمَر.  ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ َوُمَمَّ

َوَكاَن َيْكُتُب بِالَعَربِيَِّة َقْبَل اإِلْسَلِم، َوَكاَنِت اْلِكَتاَبُة ِف اْلَعَرِب َقِليَلٌة. 

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َمْعِن ْبِن َعِديٍّ َوَزْيِد ْبِن اْلَطَّاِب ْبِن ُنَفْيٍل، 
َة، َوملَِْعٍن  َوُقتَِل مَجِيًعا َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيَدْيِن ِف ِخَلَفِة َأيِب َبْكٍر َسنََة اْثنََتْي َعْشَ

َعِقٌب اْلَيْوَم. 

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )481/1، 482(.
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَشِهَد َمْعٌن َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

 ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ڤ ُقتَِل َيْوَم الَيَمَمِة)2(.

َب َلُه بسهمه وأجره  ِه ملسو هيلع هللا ىلص من الروحاء، َورَضَ ُه َرُسوُل اللَّ  ب، بش: َردَّ

َعن بدٍر. 

ُقتَِل َيْوم الَيَمَمة ِف عهد أيب بكر، َوَكاَن قد شهد العقَبة)3(.

ْخُشِم، َوَكاَن  ِذي َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسواًل َمَع َمالِِك ْبِن الدُّ  ع: ُهَو الَّ

ِقيَفِة.  ي اأْلَْنَصاِر، َلِقَي َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْوَم السَّ ِمْن َصاحِلِ

ِمْن َأْهِل اْلَعَقَبِة، َوَبْدٍر َوامَلَشاِهِد.

ْوَحاِء ِف َمَْرِجِه إَِل  ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ ِذي َردَّ َوَأُخوُه َعاِصٌم ُهَو الَّ
َبْدٍر)4(.

 بر: شهد العقبَة، وبدًرا، وأحًدا، والندَق، وسائَر املشاهد َمَع النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، وقتل يوم اليممة شهيًدا ِف خلفة أيب بكر. 

َوَكاَن َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني زيد بن الطاب، فقتل مجيًعا 
يومئذ، ُهَو أخو َعاِصم بن عدي)5(.

)8) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )6/4(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )431/3(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )402/3، 403(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 51(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2540/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1441/4(.
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 كو: شهد بدًرا)1(. 

 ثغ: أخو َعاِصم بن عدي، شهد العقبَة، وبدًرا، وُأُحًدا، والندَق، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وسائَر املشاهد كلَّها مع َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني زيد بن الطاب،  ال عقب َلُه، َوَكاَن َرُسول اللَّ
فقتل مجيعا َيْوم اليممة، ِف خلفة َأيِب بكر)2(.

، ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َمالِِك بِن َعْوٍف، ِمْن َساَدِة  ، الَبْدِريُّ  ذس: الَعَقبِيُّ

األَْنَصاِر.

َكاَن َيْكُتُب الَعَربِيََّة َقْبَل اإِلْسلِم.

، َحِلْيِف َبنِي َعْمِرو  ُهَو َأُخو َعاِصِم بِن َعِديِّ بِن اجلدِّ بِن الَعْجلِن الَبَلِويِّ
اِح بِن َعاِصٍم. ابِن َعْوٍف، َوَكاَن َعاِصٌم َسيَِّد َبنِي الَعْجَلِن، َوُهَو َوالُِد َأيِب الَبدَّ

نَِن األَْرَبَعِة. َشِهَد َعاِصٌم بدًرا َأْيًضا، َوَحِدْيُثُه ِف السُّ

َة)3(. َوَكاَن َمْعٌن ِمَِّن اْسُتْشِهَد َيْوَم الَيَمَمِة، َسنََة اْثنََتْي َعْشَ

 ذس: َأُخو َعاِصٍم، بدريٌّ ِمْن ُشَهَداِء الَيَمَمِة من اْسُتْشِهَد َيْوَمِئٍذ ِمْن 

َأْصَحاِب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. 

))) »اإلكمل« البن ماكوال )319/7(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )462/4(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 320، 321(.
))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 299(.
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َلِميُّ ڤ.7  --8 مْعُن ْبُن َيِزيَد ْبِن اْلَْخَنِس ْبِن َحِبْيٍب السُّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم)1(. 

 ب: َلُه ُصْحَبٌة،... ِعَداُدُه ِف َأْهِل اْلُكوَفِة. 

َوُهَو َمْعُن بن َيِزيَد بن األَْخنَِس بن حبيب بن جرو بن ِزْعِب بن َمالِِك 
ابن خفاف بن اْمِرئ اْلَقْيس)2(.

ِه ُصْحَبٌة، َقِدَم ِمرْصَ َسنََة َثَلٍث َوَأْرَبِعنَي.   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َلُه َوأِلَبِيِه َوجِلَدِّ

ْيـُث: َعـْن َيِزيـَد ْبِن َأيِب َحبِيـٍب، َأنَّ َمْعَن ْبـَن َيِزيَد ْبـِن اأْلَْخنَِس  َوَقـاَل اللَّ
ُه َشِهُدوا َبْدًرا، َواَل َأْعَلُم َرُجًل ُهَو َواْبنُُه َواْبُن اْبنِِه ُمْسِلِمنَي  ُهَو َوَأُبوُه َوَجدُّ

ُهْم)3(. َشِهُدوا َبْدًرا َغرْيَ

 بر: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو وأبوه وجده، يكنى أبا زيد. 

ويقال: إنه شهد َمَع أبيه وجده بدًرا.

وال يعرف رجل شهد بدًرا َمَع أبيه وجده غريه، وال يعرف ِف البدريني، 
وال يصح)4(. 

ه صحبة.   كر: له وألبيه وجلدِّ

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 302(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )401/3، 402(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2542-2541/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1442/4(.
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روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: أبو اجلويرية حطان بن خفاف اجلرمي، 
وسهيل بن ذراع.

وشهد معٌن فتَح دمشق وله هبا داٌر، وكان ذا بلء ف الغزو، وكان له 
مكان عند عمر بن الطاب، وشهد صفني مع معاوية)1(.

 ثغ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو وأبوه وجده، يكنى أبا يزيد)2(.

ِه األَْخنَِس ُصْحَبٌة.   ذت: َلُه َوأِلَبِيِه َوَجدِّ

. َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديًثا َأْو َحِديَثنْيِ

ا.  مُهَ اٍع، َوَغرْيُ ، َوُسَهْيُل بن َذرَّ َرَوى َعنُْه: َأُبو اجْلَُوْيِرَيِة ِحطَّاُن بن ُخَفاٍف اجْلَْرِميُّ

نَي  هِبَا َداٌر، َوَشِهَد ِصفَّ َوَلُه  َفْتَح ِدَمْشَق،  ُفْرَساِن َقْيٍس، َشِهَد  َوَكاَن ِمْن 
َمَع ُمَعاِوَيَة)3(.

مْعُن ْبُن َيِزيَد اْلَخَفاِجيُّ ڤ.7 )--8

 ع: َخَفاَجُة: ِمْن َعِقيٍل، َلُه ُصْحَبٌة)4(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )59/ 437(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )463/4(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 726، 727(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2542/5(.
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ذ ُمَعوِّ امُسه  من 

اِد ْبِن َماِلِك ْبِن 7 8--8 ُمَعوُِّذ ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ
َغْنٍم الَْنَصاِريُّ ڤ.

ـُه َعْفـَراُء بِنْـُت ُعَبْيـِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيـِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُهَم:  ٍذ، َوُأمُّ ٍذ، َوَعِمرَيُة بِنُْت ُمَعوِّ َبيُِّع بِنُْت ُمَعوِّ ٍذ ِمَن اْلَوَلِد: الرُّ َوَكاَن ملَُِعوِّ
ُأمُّ َيِزيَد بِنُْت َقْيِس ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ 

اِر. اْبِن النَّجَّ

ِد ْبِن إِْسَحاَق َوْحَدُه،  ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
َب َأَبا َجْهٍل ُهَو َوَأُخوُه َعْوُف ْبُن احْلَاِرِث َحتَّى  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُهَو الَِّذي رَضَ
ـُه َيْوَمِئـٍذ َفَقَتَلُهَم، َوَوَقـَع َأُبو َجْهٍل  َأْثَبَتـاُه، َوَعَطـَف َعَلْيِهـَم َأُبـو َجْهـٍل َلَعنَُه اللَّ

يًعا َفَذفََّف َعَلْيِه َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد ڤ.  َصِ

ِذ ْبِن احْلَاِرِث َعِقٌب)1(. َوَلْيَس ملَُِعوِّ

ًذا َأُبو ُمَسافٍِع)2(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،...َقَتَل ُمَعوِّ  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

)8) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 68(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )456/3(.
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ِذي َقَتَل َأَبا َجْهٍل ِف َحِديِث   ص: ُقتَِل َيْوَم َبْدٍر َشِهيًدا ڤ َوُهَو الَّ

ُه َيُسبُّ  ُه َيْبُلُغنِي َأنَّ ْحَِن ْبِن َعْوٍف، َفَقاَل يِل: َيا َعمِّ َأِرِن َأَبا َجْهٍل؛ َفإِنَّ َعْبِد الرَّ
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرُه)1(.

 ب: َشِهَد َبْدًرا،... وهو ابن عفراء، وعفراء أمه)2(.

هم عفراء   بر: شهد بدًرا َمَع إخوته: معاذ، وعوف بني عفراء، وأمُّ
ذ ابن عفراء َهَذا ُهَو  بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، ومعوِّ
الَِّذي قتل أبا جهل بن هشام يوم بدر، ثم قاتل َحتَّى ُقتَِل يومئذ ببدر شهيًدا، 

قتله َأُبو مسافع)3(.

ُة. ٍذ، َوُأْخُتَها ُعَمرْيَ َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ  ذس: ُهَو َوالُِد الرُّ

، ِعنَْد اْبِن إِْسَحاَق َفَقْط. ْبِعنْيَ َشِهَد الَعَقَبَة َمَع السَّ

َب َأَبا َجْهٍل، ُهَو َوَأُخْوُه َعـْوٌف، َحتَّى َأْثَخنَاُه،  ُه رَضَ ـِذي ِقْيـَل: إِنَّ َوُهـَو الَّ
ْيًعا، ُثمَّ َذفََّف)4( َعَلْيِه اْبُن َمْسُعْوٍد. َوَعَطَف ُهَو َعَلْيِهَم، َفَقَتَلُهَم، ُثمَّ َوَقَع َصِ

ْحَِن بِن  فِّ بَِجنِْب َعْبـِد الرَّ ٌذ َوَعـْوٌف َقـْد َوَقَفـا َيْوَمِئـٍذ ِف الصَّ َوَكاَن ُمَعـوِّ
ُه ُيْؤِذي َرُسْوَل اللِه  ُه َبَلَغنَا َأنَّ ، َأَتْعِرُف َأَبا َجْهٍل؟ َفإِنَّ َلُه: َيا َعمُّ َعْوٍف، َوَقاالَ 

ا َمًعا َعَلْيِه)5(. َُم َعَلْيِه، َفَشدَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدهلَّ

))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )22/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1442/4(.)8) »الثقات« البن ِحبَّان )370/3(.

))) أي: أجهز عليه. »النهاية« البن األثري )َذَفَف( )161/2(.
))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )2/ 359(.
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َلِميُّ ڤ.7 )--8 ُمَعوِّذ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراٍم الَْنَصاِريُّ السُّ

ُه ِهنُْد بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراٍم، َشِهَد َبْدًرا   س: ُأمُّ
ُد ْبُن  ِد ْبِن ُعَمَر، َومَلْ َيْذُكْرُه ُمَمَّ ، َوُمَمَّ ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوَأيِب َمْعَشٍ

إِْسَحاَق فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُه َبْدًرا.

َوَشِهَد ُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 ب: َشِهَد َبْدًرا)2(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )524/3(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )369/3(.
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املُِغرية امُسه  من 

الُمِغيَرُة ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 7 )--8
، َأُبو ُسْفَياَن، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد الَمِلِك، الُقَرِشيُّ الَهاِشِميُّ ڤ. ُقَصيٍّ

ى ْبـِن َعاِمَرَة ْبِن  ـُة بِنْـُت َقْيـِس ْبِن َطِريِف ْبـِن َعْبِد اْلُعزَّ ـُه َغِزيَّ  س: ُأمُّ

َعِمرَيَة ْبِن َوِديَعَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر. 

ُه مُجَاَنـُة بِنُْت َأيِب  َوَكاَن أليَِب ُسـْفَياَن ْبـِن احْلَـاِرِث ِمـَن اْلَوَلِد: َجْعَفـٌر، َوُأمُّ
 . َطالِِب ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

ُهْم  َوَأُبو اهْلَيَّاِج، َواْسُمُه: َعْبُد اللِه، َومُجَاَنُة، َوَحْفَصُة، َوُيَقاُل: َحْيَدُة، َوُأمُّ
اَن ْبِن  اِم ْبِن األَْفَقِم ْبِن َأيِب َعْمِرو ْبِن ُظَوْيِلِم ْبِن ُجَعْيِل ْبِن ُدمْهَ َفْغَمُة بِنُْت مَهَّ

َنرْصِ ْبِن ُمَعاِوَيَة، َوُيَقاُل: إِنَّ ُأمَّ َحْفَصَة مُجَاَنَة بِنَْت َأيِب َطالٍِب. 

ِم ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم.  َها ُأمُّ َعْمٍرو بِنُْت امُلَقوِّ َوَعاتَِكُة، َوُأمُّ

َها ُأمُّ َأيِب اهْلَيَّاِج.  َها ُأمُّ َوَلٍد، َوُيَقاُل: َبْل ُأمُّ َوُأَميَُّة، َوُأمُّ

احْلَاِرِث،  ْبِن  ُسْفَياَن  َأيِب  َوَلُد  اْنَقَرَض  َوَقِد  َوَلٍد،  َوِهَي ألُمِّ  ُكْلُثوٍم،  َوُأمُّ 
َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد.

َوَكاَن َأُبو ُسْفَياَن َشاِعًرا، َفَكاَن َيُْجو َأْصَحاَب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن 
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ُمَباِعًدا لإِِلْسَلِم َشِديًدا َعَل َمْن َدَخَل فِيِه. 

اًما.  َضاَعِة َأْرَضَعْتُه َحِليَمُة َأيَّ َوَكاَن َأَخا َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ

َوَكاَن َيْأَلُف َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َلُه تِْرًبا، َفَلمَّ ُبِعَث َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
ا لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  يَن َسنًَة َعُدوًّ َعاَداُه َوَهَجاُه َوَهَجا َأْصَحاَبُه، َفَمَكَث ِعْشِ
َب  َفَلمَّ رُضِ ملسو هيلع هللا ىلص،  لِِقَتاِل َرُسوِل اللِه  ُقَرْيٌش  َتِسرُي فِيِه  خَتَلََّف َعْن َمْوِضٍع  َوالَ 
ُه  َة َعاَم اْلَفْتِح َأْلَقى اللَّ َك َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َمكَّ رُّ اإِلْسَلُم بِِجَرانِه، َوُذِكَر َتَ

ِف َقْلِب َأيِب ُسْفَياَن ْبِن احْلَاِرِث اإِلْسَلَم. 

يَُّئوا لِْلُخُروِج،  َقـاَل َأُبو ُسـْفَياَن: َفِجْئـُت إَِل َزْوَجتِي َوَوَلِدي، َفُقْلـُت: هَتَ
ٍد، َفَقاُلوا: َقَد َأَنى َلَك َأْن ُتْبرِصَ َأنَّ اْلَعَرَب َواْلَعَجَم َقْد  َفَقْد َأَظلَّ َقُدوُم ُمَمَّ
تِِه، َقاَل:  اِس بِنرُْصَ ـًدا، َوَأْنَت ُموَضـٌع ِف َعَداَوتِـِه، َوُكنَْت َأْوَل النَـّ َتبَِعـْت ُمَمَّ

َة ُنِريُد  ْل َعيَلَّ بَِأْبُعَرٍة َوَفَرِس، ُثمَّ َخَرْجنَا ِمْن َمكَّ َفُقْلُت لَِغَلِمي َمْذُكوٍر: َعجِّ
َمُة َرُسـوِل اللِه  َنـا َحتَّـى َنَزْلنَا األَْبـَواَء، َوَقـْد َنَزَلْت ُمَقدِّ َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفِسْ
َة، َفِخْفُت َأْن ُأْقبَِل، َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َنَذَر َدِمي،  ملسو هيلع هللا ىلص األَْبَواَء ُتِريُد َمكَّ
ْرُت َوَخَرْجُت َوَأَخْذُت بَِيِد اْبنِي َجْعَفٍر، َفَمَشْينَا َعَل َأْقَداِمنَا َنْحًوا ِمْن  َفَتنَكَّ
تِْلَقاَء  َلُه  ْينَا  َفَتَصدَّ األَْبَواَء،  فِيَها  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َصبََّح  تِي  الَّ اْلَغَداِة  ِف  ِميٍل 
ْلـُت إَِل َناِحَيـِة َوْجِهـِه  ي إَِل النَّاِحَيـِة األُْخـَرى، َفَتَحوَّ َوْجِهـِه، َفَأْعـَرَض َعنِـّ
األُْخَرى، َفَأْعَرَض َعنِّي ِمَراًرا، َفَأَخَذِن َما َقُرَب َوَما َبُعَد، َوُقْلُت: َأَنا َمْقُتوٌل 
ُك َذلَِك ِمنِّي، َوُكنُْت  ُه َوَرِحَُه َوَقَراَبتِي بِِه، َفُتَمسِّ َر بِرَّ َقْبَل َأْن َأِصَل إَِلْيِه َوَأَتَذكَّ
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َأُظنُّ َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْفَرُح بِإِْسَلِمي، َفَأْسَلْمُت َوَخَرْجُت َمَعُه َعَل َهَذا 
، َفَلمَّ َلِقينَا اْلَعُدوَّ بُِحننَْيٍ اْقَتَحْمُت  َة َوُحننَْيٍ ِمَن احْلَاِل َحتَّى َشِهْدُت َفْتَح َمكَّ
ْيُف َصْلًتا، َومَلْ َيْعَلْم َأنِّ ُأِريُد امَلْوَت ُدوَنُه، َوُهَو َينُْظُر  َعْن َفَرِس، َوبَِيِدي السَّ
ـَك َأُبو ُسـْفَياَن ْبُن  ، َفَقـاَل اْلَعبَّـاُس: َيـا َرُسـوَل اللـِه َهـَذا َأُخـوُك َواْبـُن َعمِّ إيَِلَّ
ُه َلُه ُكلَّ َعَداَوٍة َعاَدانِيَها، ُثمَّ  احْلَاِرِث، َفاْرَض َعنُْه. َقاَل: َقْد َفَعْلُت، َفَغَفَر اللَّ

َكاِب. ، َفَقاَل: َأِخي َلَعْمِري َفَقّبْلُت ِرْجَلُه ِف الرِّ اْلَتَفَت إيَِلَّ

َقاُلـوا: َوَمـاَت َأُبـو ُسـْفَياَن بِامَلِدينَـِة َبْعـَد َأِخيـِه َنْوَفِل ْبـِن احْلَـاِرِث بَِأْرَبَعِة 
يَن َوَصلَّ َعَلْيِه ُعَمُر  َة َلْيَلًة، َوُيَقاُل: َبْل َماَت َسنََة ِعْشِ َأْشُهٍر إاِلَّ َثَلَث َعْشَ
ِذي َويِلَ  اْبُن اْلَطَّاِب، َوُقرِبَ ِف ُرْكِن َداِر َعِقيِل ْبِن َأيِب َطالٍِب بِاْلَبِقيِع، َوُهَو الَّ
اٍم، ُثمَّ َقاَل ِعنَْد َذلَِك: اللَُّهمَّ الَ َأْبَقى  َحْفَر َقرْبِ َنْفِسِه َقْبَل َأْن َيُموَت بَِثَلَثِة َأيَّ
ـْمُس ِمْن  ا، َفَلْم َتِغِب الشَّ امُهَ َبْعـَد َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوالَ َبْعَد َأِخـي َوَأْتبِْعنِـي إِيَّ

. َ َيْوِمِه َذلَِك َحتَّى ُتُوفِّ

تِي ُتْدَعى:  اُر الَّ َوَكاَنْت َداُرُه َقِريًبا ِمْن َداِر َعِقيِل ْبِن َأيِب َطالٍِب، َوِهَي الدَّ
، َوِهَي َحِديَدُة َداِر َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب ڤ)1(. َداَر اْلَكَراِخيِّ

 ق: كان أخا َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة، أرضعته حليمة بلبنها 
أياًمـا، وكان يألـف َرُسـوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فلـم بعث عاداه وهجاه، ثم أسـلم عام 

الفتح، وشهد يوم حنني. 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )49-45/4(.



حابة األماثل 148
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َزَة«. وقال فيه أيًضا: »َأُبو  وقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْرُجو َأْن َيُكوَن َخَلًفا ِمْن َحْ
ُسْفَيان َسيُِّد فِْتَيان َأْهِل اجَلنَِّة«. 

ومات باملدينة، وكان سبب ذلك ثؤلواًل كان ف رأسه، فحلقه احلّلق 
بمنى فقطعه، فقال ألهله: )ال تبكوا عيلَّ فإّن مل أتنّطف بخطيئة منذ أسلمت(.

وكانت وفاته سنة عشين، وُدفَِن بالبقيع، ومل يبق له عقب)1(.

 ط: كان أخـا َرُسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة، أرضعتـه حليمُة أياًما، 

وكان يألف َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ُبِعَث َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عاداه وهجاه وهجا 
أصحابه، فمكث عشين سنة مناصًبا لَرُسوِل الله ال يتخّلف عن موضع 
تسري فيه قريش لقتال َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ذكر شخوص َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
إل مكـة عـام الفتـح ألقـى اللـه ۵ ف قلبه اإلسـلم، فتلقى َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
تلقيه قبل نزوله األبواء، فأسلم هو وابنه جعفر، وخرج مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص 

فشهد فتح مكة وحنينًا.

قالوا: ومات أبو سفيان بن احلارث باملدينة بعد أخيه نوفل بن احلارث 
وصلَّ  عشين،  سنة  مات  بل  ويقال:  ليلة.  عشة  ثلث  إال  أشهر  بأربعة 
عليه عمر بن الطاب، وُدفَِن ف ركن دار عقيل بن أيب طالب بالبقيع، وكان 

هو الذى حفر قرب نفسه قبل أن يموت بثلثة أيام)2(. 

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 126(.

)8) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 10، 11(.



149 حرف الميم

يَن)1(. َ َسنََة ِعْشِ  ص: ُتُوفِّ

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

ة ْبُن احْلَاِرِث  َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللِه؛ َقاَل: َأُبو ُسْفَيان، َواْسُمُه: امُلِغرْيَ َأْخرَبَ

اِعر،  ، َوَأُبو ُسْفَيان ُهَو الشَّ اْبِن َعْبد امُلطَِّلب ْبِن َهاِشم ْبِن َعْبِد َمنَاف ْبِن َقيَصّ

َكَذا َقاَل: ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، توّف سنة عْشين، َوصلَّ َعَلْيِه عمُر بُن الطاب. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ أسلم َيْوم الَفْتح، َوَحُسن إِْسَلُمه.  َوَكاَن َشاِعًرا يجو َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َحْيُث َكاَن من َأمر النَّاس  َوَكاَن َيْوم حنني َأخذ بلجام َرُسوِل اللَّ
َما َكاَن. 

ى  َوأمُّ أيب ُسْفَيان بن احْلَاِرث عزيزة بنت قيس بن طريف بن َعْبد اْلُعزَّ
بن عمرَية بن َوِديَعة بن احلَاِرث بن فهر)3(.

 بش: كان مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني، أخذ بغرز املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، حيث 
ول الناس عنه ملا أعجبتهم كثرهتم. 

مات باملدينة سنة عشين وصلَّ عليه عمر بن الطاب ڤ)4(.

))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )322/1(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 582، 583(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )372/3، 373(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 44(.
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 رع: توّف بِامَلِدينَِة َوصل َعَلْيِه عمر بن الطاب)1(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َأْسَلَم َعاَم اْلَفْتِح، اْسُمُه: امُلِغرَيُة)2(.

، َشِهَد ُهَو   ع: َأْسَلَم َعاَم اْلَفْتِح، َثَبَت َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحننَْيٍ

يَن. َ َسنََة ِعْشِ َواْبنُُه ُحنَْينًا، ُتُوفِّ

ى ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِمرَيَة ْبِن  ُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َطِريِف ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ُه: َغِزيَّ ُأمُّ
َوِديَعَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر. 

َلِقَي َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف الطَِّريِق ِف َمَْرِجِه إَِل اْلَفْتِح، َفَأْسَلَم َوَمَدَحُه)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن أخا َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة،   بر: ابُن َعمِّ َرُسول اللَّ
أضعتهم حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية. 

ه غزية بنت قيس بن طريف، من ولد فهر بن مالك بن النر بن  وأمُّ
كنانة. 

َقاَل قوٌم منهم إِْبَراِهيُم بُن املنذر: اسُمُه امُلِغرَية. َوَقاَل آخرون: بل اسمه 
كنيته، واملغرية أخوه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: جعفر بن أيب طالب،  ِذيَن كانوا يشبهون بَرُسوِل اللَّ ويقال: إن الَّ
واحلسن بن َعيِلّ بن َأيِب َطالٍِب، وقثم بن العباس بن عبد املطلب، وأبو ُسْفَيان 

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )108/1، 109(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2905/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2585/5(.
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ابن احلارث بن عبد املطلب، والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
املطلب بن عبد مناف. 

وكان أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب من الشعراء املطبوعني. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وإياه عارض حسان بن ثابت  َوَكاَن سبق له هجاء ِف َرُسول اللَّ
بقوله:

مغلغلــة فقــد بــرح اللفــاءأال أبلـــغ أبـــا ُســـْفَيان عنـــي
وعنـــد اللـــه ف ذاك اجلـــزاءهجــوت ممــدا فأجبــت عنــه

وقد ذكرنا األبيات ِف باب حسان، والشعر مفوظ، ثم أسلم فحسن 
إسلمه، فيقال: إنه َما رفع رأسه إَِل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حياء منه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مكة، لقيه ُهَو وابنه  َوَكاَن إسلمه يوم الفتح قبل دخول َرُسول اللَّ
جعفر بن أيب ُسْفَيان باألبواء فأسلم. 

قيا والعرج، فأعرض  ِه بن أيب أمية بني السُّ وقيل: بل لقيه ُهَو وَعْبد اللَّ
ابن  ابن عمك وأخي  أم سلمة: ال يكن  له  ملسو هيلع هللا ىلص عنهم، فقالت  ِه  اللَّ َرُسول 

عمتك أشقى الناس بك. 

ـِه  َوَقـاَل َعـيِلُّ بـُن َأيِب َطالِـٍب أليب ُسـْفَيان بـن احلـارث: إيـت َرُسـوَل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص مـن قبـل وجهـه، فقـل له َما َقاَل إخوة يوسـف ليوسـف ڠ: ژۀ 
فإنـه  ]يوسـف: 91[،  ھژ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
َفَقاَل له  َأُبو ُسْفَيان.  ال يرىض أن يكون أحٌد أحسن قواًل منه. ففعل ذلك 
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َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: ژے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ۈ ژ ]يوسف: 92[. وقبل منهم، وأسلم وأنشده َأُبو ُسْفَيان قوله 

ف إسلمه واعتذاره ما سلف منه:

لتغلب خيل اللت خيل ممدلعمــرك إن يــوم أحــل رايــة
فهذا أو انى حني أهدى فأهتديلكاملظلــم احلــريان أظلــم ليلــه
َعَل اللَّه من طردته كل مطردهــدان هــاد غــري نفــي ودلني
د دأصـد وأنأى جاهـًدا َعْن ُمَمَّ وأدعى وإن مل أنتسب من ُمَمَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص قوله: )من  َقـاَل ابـن إِْسـَحاق: فذكـروا أنه حني أنشـد َرُسـول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص صدره، َوَقاَل: أنت طردتني كل  طردته كل مطرد(، رضب َرُسول اللَّ

مطرد!. 

وشهد َأُبو ُسْفَيان حنينًا، وأبل فِيَها بلء حسنًا، َوَكاَن من ثبت ومل يفر 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى انرصف الناس إَِلْيِه. يومئذ، ومل تفارق يده جلام بغلة َرُسوِل اللَّ

َوَكاَن يشبه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص يبه، وشهد له باجلنة، َوَكاَن 
َزَة«.  يقول: »َأْرُجو َأْن َيُكوَن َخَلًفا ِمْن َحْ

َوُهَو معدوٌد ِف فضلء الصحابة. 

، فـإن مل أتنطف  ويـروى عنـه أنـه ملـا حرتـه الوفاة َقـاَل: ال تبكـوا عيلَّ
بخطيئة منذ أسلمت. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َوَقاَل ابن دريد وغريه من أهل العلم بالرب: إن قول َرُسول اللَّ
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»كل الصيد ِف جوف الفرا«. إنه َأُبو ُسْفَيان بن احلارث بن عمه َهَذا. 

وقد قيل: إن ذلك َكاَن منه ملسو هيلع هللا ىلص ِف أيب ُسْفَيان بن حرب، َوُهَو األكثر، 
والله أعلم.

وُدفَِن ِف دار عقيل بن أيب طالب، وصل َعَلْيِه ُعَمر بن الطاب ڤ. 

وقيـل: بـل مـات َأُبو ُسـْفَيان بن احلـارث باملدينة بعد أخيـه نوفل بن 
احلارث بأربعة أشهر إال ثلث عشة ليلة، َوَكاَن ُهَو الَِّذي حفر قرب نفسه 
قبل أن يموت بثلثة أيام، وكانت وفاة نوفل بن احلارث َعَل َما ذكرنا ِف 

بابه سنة مخس عشة)1(.

 وقال أيًضا بر: َأُبو ُسْفَيان غلبت َعَلْيِه كنيته. َقاَل بعضهم: اسمه 

امُلِغرَية.

َوَقاَل آخرون: بل له أخ يسمى امُلِغرَية)2(. 

ِه  اللَّ َرُسول  َعمِّ  ابُن  بن احلارث  ُسْفَيان  أيب  أخو  بر:  أيًضا:  وقال   

ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبة. وقد قيل: إن أبا ُسْفَيان بن احلارث اسمه املغرية، وال يصّح. 
والصحيح أنه أخوه والله أعلم)2(.

)قلت(: ومل يقل أحٌد أن أبا احلارث غري املغرية، غري ابن عبد الرب ف 
هذا املوضع، والصحيح أن املغرية يكنى أبا احلارث.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1677-1673/4(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1445/4(.
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ه عزية بنت قيس، َوله من اْلَوَلد: َجْعَفر، َوعبد الله، ومجانة،   جو: أمُّ
َوَحْفَصة، َوُيَقال: حيدة، وعاتكة، َوُأميَّة، َوأم ُكْلُثوم. 

ة، َفأسلم  خرج َأُبو ُسْفَيان فلقي َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو مقبل إَِل فتح َمكَّ
َوشهد َمَعه اْلَفْتح وُحنينًا. 

َوَمات ِف الّسنة الثَّانَِية من خَلَفة عمر، َوُيَقال: بل َماَت سنة عْشين، 
َوُدفَِن بِالَبِقيِع. 

ُمنُْذ  َخطِيَئة  أتنطف  مل  َفإِنِّ  ؛  َعيلَّ تبكوا  اَل  الَوَفاة:  ِعنْد  ألَهله  َوَقاَل 
أسلمت)1(.

 ثغ: أسلم ِف الفتح، وشهد ُحنينًا ُهَو وابنه)2(.

ُة بُن احلَاِرِث بِن َعْبِد امُلطَِّلِب بِن   ذس: ُهَو اْبُن َعمِّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص امُلِغرْيَ
. َهاِشٍم اهلَاِشِميُّ

َأُخو َنْوَفل َوَربِْيَعَة.

َة ُمْسِلًم، َفاْنَزَعَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِرْيِق َقْبَل َأْن َيْدُخَل َمكَّ ى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الطَّ َتَلقَّ
َل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى  ِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَتَذلَّ ُه َبَدْت ِمنُْه ُأُمْوٌر ِف َأِذيَّ َوَأْعَرَض َعنُْه؛ ألَنَّ

َرقَّ َلُه.

ُثمَّ َحُسَن إِْسَلُمُه، َوَلِزَم ُهَو َوالَعبَّاُس َرُسْوَل اللِه َيْوَم ُحننَْيٍ إِْذ َفرَّ النَّاُس، 

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 98(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )470/4(.
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َوَأَخَذ بِِلَجاِم الَبْغَلِة، َوَثَبَت َمَعُه.

اُكْم  َوَقْد َرَوى َعنُْه َوَلُدُه َعْبُد امَلِلِك: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َيا َبنِي َهاِشٍم! إِيَّ
َدَقَة«. َوالصَّ

َضاَعِة، َأْرَضَعْتُهَم َحِلْيَمُة. َوَكاَن َأَخا النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ

َة. : ُمِغرْيَ َبرْيُ ، َوالزُّ ُه ِهَشاُم بُن الَكْلبِيِّ َسمَّ

ُة َأُخْوُهم. َم امُلِغرْيَ َوَقاَل َطاِئَفٌة: اْسُمُه ُكنَْيُتُه، َوإِنَّ

، َوُقَثُم  ِذْيَن ُيَشبَُّهْوَن بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َجْعَفٌر، َواحلََسُن بُن َعيِلٍّ َوِقْيَل: َكاَن الَّ
ابُن الَعبَّاِس، َوَأُبو ُسْفَياَن بُن احلَاِرِث.

ان: َعَراِء، َوفِْيِه َيُقْوُل َحسَّ َوَكاَن َأُبو ُسْفَياَن ِمَن الشُّ

ـي َعنِـّ ُســْفَياَن  َأَبــا  َأْبِلــْغ  ُمَغْلَغَلــًة، َفَقــْد َبــِرَح الََفــاُءَأالَ 
ــُه ــُت َعنْ ــًدا َفَأَجْب اجلَــَزاُءَهَجــْوَت ُمَمَّ َذاَك  ِف  اللــِه  َوِعنْــَد 

ُثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحبَّ َأَبا ُسْفَياَن َهَذا، َوَشِهَد َلُه بِاجلَنَِّة، َوَقاَل: »َأْرُجو 
َزَة«. َأْن َيُكْوَن َخَلًفا ِمْن َحْ

ُق، َفَقَطَع ُثْؤُلْواًل ِف َرْأِسِه، َفَمِرَض  ، َفَحَلَقُه احلَلَّ ِقْيَل: إِنَّ َأَبا ُسْفَياَن َحجَّ
ِمنُْه، َوَماَت َبْعَد ُقُدْوِمِه بِامَلِدْينَِة، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعَمُر.

َوُيَقاُل: َماَت َبْعَد َأِخْيِه َنْوَفِل بِن احلَاِرِث بَِأْرَبَعِة َأْشُهٍر.

َوَقِد اْنَقَرَض َنْسُل َأيِب ُسْفَياَن. َقاَلُه اْبُن َسْعٍد.
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ْوَنُه شهيًدا. ُق، َوِف َرْأِسِه ُثْؤُلْوٌل، َفَقَطَعُه، َفَمَت، َفرَيَ ، َفَحَلَقُه احلَلَّ َحجَّ

ْيَن بِامَلِدْينَِة)1(.  َوُيَقاُل: َماَت َسنََة ِعْشِ

 ذت: ابُن عمِّ النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اسمه: امُلِغرَية.

َيْوَمِئٍذ  وثبت  ملسو هيلع هللا ىلص،  النّبّي  بغلة  بلجام  يوم حنني  آخًذا  كان  الَِّذي  وهو 
معه، وهو أخو نوفل بن احلارث وربيعة بن احلارث.

ة،  ْعِديَّ وكان َأُبو ُسْفَيان أخا النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة؛ أرضعتهم حليمة السَّ
 . َبرْيُ ه مغريَة ابُن الكلبي والزُّ سمَّ

َوَقاَل آخرون: اسمه كنيته، وأخوه امُلِغرَية. 

َوَبَلَغنَا أّن الذين كانوا ُيْشبُِهون َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: جعفر بن أيب طالب، 
واحلسن بن عيّل، وقثم بن العباس، وأبو ُسْفَيان بن احلارث.

وكان َأُبو ُسْفَيان من شعراء بني هاشم، أسلم أيام الفتح، وكان قد وقع 
منه كلم ف النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وإّياه عنى حّسان بقوله:

ـي َعنِـّ ُســْفَياَن  َأَبــا  َأْبِلــْغ  ُمَغْلَغَلــًة، َفَقــْد َبــِرَح الََفــاُءَأالَ 
ــُه ــُت َعنْ ــًدا َفَأَجْب اجلَــَزاُءَهَجــْوَت ُمَمَّ َذاَك  ِف  اللــِه  َوِعنْــَد 

ُثمَّ أسلم وحُسن إسلُمه، وحر فتح مكة مسلًم، وأبل يوم ُحننَْي بلًء 
حسنًا.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 205-202(.
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ق ُثْؤلواًل كان ف رأسه،  قيل: إّن أبا ُسْفَيان حّج فحلق رأسه، فقطع احللَّ
فمرض منه ومات بعد َمْقَدمه من احلّج باملدينة، وصلَّ عليه ُعَمر.

ُتُوّف بعد أخيه َنْوَفٍل بأربعة أشهر، ف َقْول)1(.

الُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة ْبِن َأِبي َعاِمِر ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ُمَعتِِّب ْبِن َماِلِك 7 )--8
 ، اْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َقْيِس ْبِن ُمَنبٍِّه، الثََّقِفيُّ

ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل، َوِقيَل: َأُبو ِعيَسى ڤ.

ـُه َأْسـَمُء بِنْـُت األَْفَقِم ْبـِن َأيِب َعْمِرو ْبِن ُظَوْيِلِم ْبـِن ُجَعْيِل ْبِن   س: ُأمُّ

، َوُيْكنَى امُلِغرَيُة ْبُن ُشْعَبَة َأَبا َعْبِد اللِه.  اَن ْبِن َنرْصٍ َعْمِرو ْبِن ُدمْهَ

ْأِي، َوَكاَن َداِهَيًة الَ َيْشَتِجُر ِف َصْدِرِه َأْمَراِن إاِلَّ  َوَكاَن ُيَقاُل َلُه: ُمِغرَيُة الرَّ
ا َمَْرًجا)2(. َوَجَد ِف َأَحِدمِهَ

َة،  ُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب اْلَبرْصَ ُل َمَشاِهِدِه احْلَُدْيبَِيُة َوَوالَّ  وقال أيًضا س: َأوَّ

ُه َبْعَد َذلَِك اْلُكوَفَة، َفُقتَِل ُعَمُر، َوُهَو َعَل اْلُكوَفِة َفَعَزَلُه  ُثمَّ َعَزَلُه َعنَْها، َوَوالَّ
َها َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص، َفَلمَّ َويِلَ ُمَعاِوَيُة اِلَلَفَة  اَن َعنَْها، َوَوالَّ ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ

َولَّ امُلِغرَيَة ْبَن ُشْعَبَة اْلُكوَفَة َفَمَت هِبَا)3(.

ــه عــروة بــن مســعود الثقفــي، وكان عــروة أســلم عــل عهــد   ق: عمُّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ودعا قومه إل اإلسلم، فقتلوه، فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َشبِيٌه 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 119، 121(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )143/8(.)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )173/5(.
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بُِمؤِمْن آِل َياِسي«. 

وكان املغرية صاحب قوًما من املشكني إل مرص، فقتلهم ِغْيَلة، وأخذ 
ما معهم، وأتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم. 

وشهد بيعة الرضوان وشهد اليممة، وفتوح الشام، والريموك، والقادسية.

ه عمُر ڤ البرصَة، فافتتح ميسان، وافتتح دستميسان، وأبزقباذ،  ووالَّ
وسوق األهواز، و مهذان، وشهد فتح ناوند. 

وكان عل ميسة النعمن بن ُمَقّرن، وهو أول من وضع ديوان البرصة. 

ويقال: إنه أحصن ثمنني امرأة. وقيل المرأة من نسائه: إنه أعور ذميم، 
فقالت: هو والله عسلة يمنية ف ظرف سوء.

ومات بالكوفة، وهو أمريها، بالطاعون سنة مخسني، وقال حني حرته 
الوفاة: اللَّهمَّ هذه يميني: بايعت هبا نبّيك، وجاهدت هبا ف سبيلك.

وولَِد له: عروة بن املغرية -ويكنى: أبا يعقوب، وكان أمري الكوفة، وكان 
ا-، والعّقار، ويعفور ، وحزة، وقد روى عنهم مجيًعا)1(. خرّيً

َوُهَو َعَل  َومَخِْسنَي،  اْثنََتنْيِ  َسنََة  َوَيُقوُلوَن:  مَخِْسنَي،  َسنََة   َ ُتُوفِّ  ص: 

اْلُكوَفِة ِف َرَمَضاَن َوُدفَِن هِبَا، َوَكاَنْت ِواَلَيُتُه تِْسَع ِسننَِي. 

ُه ُعْثَمُن ڤ.  ُه َأُبو َبْكٍر، َوَوالَّ ُه َقْبَل َذلَِك، َوَوالَّ َوَكاَن ُعَمُر ڤ َوالَّ

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 294، 295(.
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ُموِك َوَلُه ِهْجَرٌة)1(.  َوَكاَن َرُجًل َطِويًل ُأِصيَبْت إِْحَدى َعْينَْيِه َيْوَم اْلرَيْ

 ط: كان يقال له: مغرية الرأي، كان داهيًة، وقدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، 

وأقام معه حتى اعتمر عمرة احلديبية ف ذي القعدة سنة ستٍّ من اهلجرة)2(. 

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صاحلة.

ه أسمء بنت األفقم بن أيب عمرو بن طويلم بن جعيل بن عمرو بن  وأمُّ
دمهان بن نرص.

وكنية املغرية أبو عبد الله، وكان قديًم يكنى أبا عيسى، فكنَّاه عمر بأيب 
عبد الله.

قال ممد بن سعد: كان يقال للمغرية: )مغرية الرأي(، لدهائه وعقله. 

وكان عــل ديــن قومــه، فخــرج مــع عــدة منهــم وفــدوا إل املقوقــس، 
فأجازهم بجوائز، وقرص باملغرية، فوجد ف نفسه من ذلك، فانرصفوا، فلم 
كانوا ببعض الطريق شبوا، فلم ثملوا عدا عليهم املغرية بن شعبة، فقتلهم 
وأخذ مجيع ما كان معهم، وقدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم فأخربه الرب، فقال 

َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِلْسَلُم َيُبُّ َما َكاَن َقْبَله«. 

وخرج مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف عمرة احلديبية ف ذي القعدة سنة ست 
من اهلجرة. 

))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )199/3(.
)8) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 18، 20(.
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وكان يلزم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ف أسفاره، ومقامه باملدينة، ويمل وضوءه معه. 

وشهد َدْفَن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبعثه أبو بكر ڤ إل أهل البحر.

وشهد اليممَة، وفتوَح الشام مع املسلمني، وشهَد الريموك، وأصيبت 
عينه يومئذ، وشهد القادسيَة.

ه عمــُر  وكان رســول ســعٍد ڤ إل رســتم، وويل فتوًحــا لعمــر، ووالَّ
وغزا  األهواز،  وسوق  وأبزقباذ،  ميسان،  ودست  ميسان،  ففتح  البرصَة، 
نر تريي، ومناذر الكربى، وفتح مهذان، وشهد ناوند، وكان عل مسرية 

النعمن بن مقّرن يومئذ. 

وكان أول من وضع ديوان البرصة، ومجع الناس ليعطوا عليه، وويل 
الكوفة لعمر بعد البرصة، فُقتَِل عمُر وهو عل الكوفة، ثمَّ وليها بعد ملعاوية، 

ومات هبا وهو وال عليها.

أربعة،  فرًقا  رأسه  يفرق  كثيف  جعًدا  الشعر،  أصهَب  طوااًل،  وكان   
أقلَص الشفتني، ضخَم اهلامة، َعْبَل الذراعني، بعيَد ما بني املنكبني)1(.

ل من سلم   ب: من ُدَهاة الَعَرب، ُأِصيب عينه َيْوم الريموك، َوُهَو أوَّ
َعَلْيِه باإلمرة.

َماَت سنة مخسني ِف الطَّاُعون ِف الُكوَفة ِف شْعَبان، َوُهَو وال عل الُكوَفة، 
َوُهَو ابن سبعني سنة. َوُيَقال: إِنَّه أحصن َثَمننَِي اْمَرَأة.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )401-398/5(.
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َوأم امُلغرَية بن ُشْعَبة أم َعْبد اللَّه بن هَوازن)1(.

 بش: أبو عبد الله، وقد قيل: أبو عيسى، أصيبت عينُه يوَم الريموك. 

مات بالكوفة، وهو وال عليها سنة مخسني، وله سبعون سنة، وكان من 
دهاة قريش)2(.

ُه: ُأَماَمُة بِنُْت اأْلَْفَقِم ْبِن َأيِب َعْمِرو ْبِن َتْيِم ْبِن ُجَعْيِل ْبِن َعْمِرو   ع: ُأمُّ

 . اَن ْبِن َنرْصٍ اْبِن َدمْهَ

، َقِلَص  َراَعنْيِ ْعِر، َجْعًدا، َضْخَم اهْلَاَمِة، َعْبَل الذِّ َكاَن ُطَوااًل، َأْصَهَب الشَّ

، خَيِْضُب بِاحْلُْمَرِة.  َفَتنْيِ الشَّ

َشِهَد احْلَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَويِل ِمْن ِقَبِل ُعَمَر اْلِواَلَياِت. 

«، َوَكاَن َيْلَزُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َهاِة َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا ُبنَيَّ َكاَن ُيَعدُّ ِمَن الدُّ

ِف َمَقاِمِه َوَأْسَفاِرِه َيِْمُل ُوُضوَءُه َمَعُه، َدَفَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن آِخَرُهْم َعْهًدا بِِه 

لَِدَهاٍء َكاَن ِمنُْه. 

ُموِك، َوَشِهَد  بِاْلرَيْ َعْينَْيِه  اِم، ُأِصيَبْت إِْحَدى  اْلَيَمَمَة، َوُفُتوَح الشَّ َوَشِهَد 

َنَاَوْنَد  َفْتَح  َوَشِهَد  ِة،  اْلَبرْصَ إَِل  ُعَمُر  َهُه  َوجَّ لُِعَمَر،  ُفُتوًحا  َوَويِل  اْلَقاِدِسيََّة، 

ٍن.  ِة النُّْعَمِن ْبِن ُمَقرِّ َذاَن َعَل َمْيَسَ َومَهَ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )372/3(.
)8) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 75(.
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اأْلَْهَواِز،  َوُسوَق  َمْيَساَن،  َوَفَتَح  ِة،  اْلَبرْصَ ِديَواَن  َوَضَع  َمْن  َل  َأوَّ َوَكاَن 

َويِلَ  ُثمَّ  اْلُكوَفِة،  َعَل  َوَكاَن  ُعَمُر  َوَماَت  ِة،  اْلَبرْصَ َبْعَد  لُِعَمَر  اْلُكوَفَة  َوَويِل 

اْلُكوَفَة ملَُِعاِوَيَة، َوَماَت هِبَا َوُهَو َأِمرُيَها. 

ْسَلِم، َرَشا َيْرَفَأ َحاِجَب ُعَمَر ڤ.  َل َمْن َرَشا ِف اإْلِ َكاَن َأوَّ

ُة  َوُقرَّ ْبُن َمَْرَمَة،  َوامْلِْسَوُر   ، اْلَباِهيِلُّ ُأَماَمَة  َأُبو  َحاَبِة:  َعنُْه ِمَن الصَّ َث  َحدَّ

اٌد،  اٌر، َوِمْن َمَوالِيِه: َورَّ َث َعنُْه ِمْن َأْواَلِدِه: ُعْرَوُة، َوَحَْزُة، َوَعقَّ ، َوَحدَّ امُلَزِنُّ

ْبُن  َوَعيِلُّ  َواِئٍل،  َوَأُبو  َحاِزٍم،  َأيِب  ْبُن  َوَقْيُس  وٌق،  َمْسُ التَّابِِعنَي:  ِكَباِر  َوِمْن 

ْعبِيُّ ِف آَخِريَن)1(. ، َوالشَّ َربِيَعَة اْلَوالِبِيُّ

 بـر: أسـلم عـام النـدق، وقـدم مهاجـًرا. وقيـل: إن أول مشـاهده 
احلديبية. 

َوَكاَن امُلِغرَيُة َرُجًل طوااًل ذا هيبة أعور أصيبت عينه يوم الريموك.

وتوف سنة مخسني من اهلجرة بالكوفة.

ه الكوفة، فلم  وملا ُشِهَد َعَل امُلِغرَية عند عمر عزله َعِن البرصة، ووالَّ
يزل عليها إَِل أن قتل عمر فأقره َعَلْيِه ُعْثَمن، ثم عزله ُعْثَمن، فلم يزل كذلك. 

 ، ُقتَِل عيلٌّ فلم  بمعاوية،  َكاَن حني احلكمني حلق  فلم  واعتزل صفني، 
ه عليها وتوف سنة مخسني.  وصالح معاوية احلسن، ودخل الكوفة، والَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2583-2582/5(.
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وقيل: سنة إحدى ومخسني بالكوفة أمرًيا عليها ملعاوية، واستخلف عليها 
عند موته ابنه عروة.

وقيل: بل استخلف جريًرا، فول معاوية حينئذ الكوفة زياًدا َمَع البرصة، 
ومجع له العراقني. 

وتوف امُلِغرَية بن شعبة بالكوفة ِف داره هبا ِف التاريخ املذكور)1(.

ه امرأة من  ِه، ويقال: أبا ِعيَسى، وأمُّ  خت: يكنى املغرية أبا َعْبد اللَّ
بني نرص بن معاوية.

شهد احلديبية مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وذلك أول مشاهده، وأصيبت عينه 
يوم الطائف، وحر مع املسلمني قتال الفرس بالعراق، وورد املدائن.

ه أمرُي املؤمنني ُعَمُر بُن الطاب البرصَة نحًوا من سنتني، وله هبا فتوح. ووالَّ

وويل الكوفة وهبا كانت وفاته.

د  ِه َأْحَد بن ُمَمَّ وقد ذكر أنه توف باملدائن ف حديث أخربنيه َأُبو َعْبد اللَّ
ِه،  ِه التميمي: املغرية بن شعبة، يكنى أبا َعْبد اللَّ الكاتب، َقاَل َعيِلُّ بُن َعْبِد اللَّ

مات باملدائن سنة ست وثلثني، وجاءه نعي عثمن.

قـال الطيـب: وهـذا القـول قـد دخـل الوهم فيـه عـل ناقلـه، ومل ُيتقن 
حفَظه عن قائله، وف موضعني منه خطأ فاحش: أحدمها التاريخ، والخر 
ذكـر املدائـن؛ ألن املغـرية مـات سـنة مخسـني، أمجـع العلـمء عـل ذلـك، ومل 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1447-1445/4(.
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د بن  َأُبو نشيط ُمَمَّ خيتلفوا أن وفاته كانت بالكوفة ال باملدائن، وقد روى 
ْحَِن، عن َعيِلِّ بن َعْبِد اللَِّه  هارون، وكان أحد احلفاظ، عن سلمن بن َعْبد الرَّ
مت َعِن  التميمـي ذكـر وفـاة املغـرية عل الصواب بخـلف الرواية التـي تقدَّ

الُبسي َعْن ُسَلْيَمن.

وتبنيَّ لنا أيًضا من رواية َأيِب نشيط وجه الَفَساد ف تلك الرواية، وعرفنا 
ِعلَّة الطأ فيها.

ِه، مات  ِه التميمي: املغرية بن شعبة يكنى أبا َعْبد اللَّ قال َعيِلّ بن َعْبِد اللَّ
سنة مخسني.

وذكر بعد ذلك وفاة َأيِب ُموَسى األشعري، ثم َقاَل: وحذيفة بن اليمن 
ِه مات باملدائن سنة ست وثلثني، وجاءه نعي عثمن. يكنى أبا َعْبد اللَّ

فبان بم ذكرناه أنَّ أحَد النََّقلة للقول األول أخطأ ف حال نقله، وخرج 
من ذكر املغرية إَِل ذكر حذيفة، ونحن نذكر من أخبار املغرية ما يزيد هذا 

القول وضوًحا، وإن كان واضًحا ال شبهة فيه.

َقاَل ابن عياش: وحجَّ بالناس ف هذه السنة، أعني سنة أربعني، املغرية 
ابن شعبة.

قال الطيب: وف سنة أربعني كان مقتل أمري املؤمنني َعيِلّ بن َأيِب طالب، 
ه ذلك معاوية)1(. واملغرية إنم ويل إمارة الكوفة بعد قتله والَّ

))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 551-549(.
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 كر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه، روى عنه: بنوه عروة، وحزة، 
وعقار بنو املغرية، وأبو أمامة الباهيل، واملسور بن مرمة، ومسوق، وقيس 
ابن أيب حازم، وأبو إدريس الوالن، والشعبي، وعروة بن الزبري، وأبو وائل 

شقيق بن سلمة، وعيل بن ربيعة الوائيل، واملغرية بن صفية. 

وشهد الريموك وأصيبت عينه هبا، وقدم دمشق عل معاوية)1(.

 جو: َكاَن طَوااًل، أصهَب الّشْعر، ضخَم اهلامة. 

شـهد احْلَُدْيبَِيـة َمـَع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن يْلـزم النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف مَقامه وأسـفاره 
يمـل وضـوءه َمَعـه، َورمـى َخامتـه ِف َقربه النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا دفن ثمَّ نـزل، َوَكاَن 

آِخرهم عهًدا بِِه فِيَم ُيَقال. 

ة، َوَمات  َوويل مـن قبـل عمـر الواليـات، ويل الُكوَفَة لعمـر بعد الَبـرْصَ
عمر َوُهَو َعَلْيَها، ثمَّ ويل اْلُكوَفة ملعاوية َوَمات هَبا َوُهَو أمريها ِف شْعَبان سنة 

مخسني)2(.

ه أمامة بنت األفقم َأيِب عمر، ومن بني نرص بن معاوية.  ثغ: أمُّ

أسلم عام الندق، وشهد احلديبية، وله ِف صلحها كلم مع عروة بن 
رَي. مسعود، وقد ذكر ِف السِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص كنَّاه أبا ِعيَسى، وكنَّاه عمر بن الطاب  َوَكاَن يذكر أنَّ َرُسوَل اللَّ
ِه. أبا َعْبد اللَّ

)8) »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 108(.))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )60/ 13(.
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ه عمر بن الطاب البرصة، ومل يزل عليها  هاء، ووالَّ َوَكاَن موصوًفا بالدَّ
ه الكوفة فلم يزل َعَلْيها َحتَّى ُقتَِل عمر،  َحتَّى شهد َعَلْيِه بالزنا، فعزله، ُثمَّ والَّ

ه عثمن عليها، ُثمَّ عزله.  فأقرَّ

وشهد اليممة، وفتوح الشام، وذهبت عينه بالريموك، وشهد القادسية، 
ن، وشـهد فتح مهدان  وشـهد فتـح ناونـد، َوَكاَن َعـَل ميسة النعمن بن ُمَقرِّ

وغريها.

واعتزل الفتنة بعد قتل عثمن، وشهد احلكمني، وملا سلَّم احلََسُن األمَر 
ِه بن َعْمرو بن العاص َعَل الكوفة، فقال املغرية  إَِل معاوية، استعمل َعْبد اللَّ
ي  ملعاوية: جتعل عمًرا َعَل مرص واملغرب، وابنه َعَل الكوفة، فتكون بني فكَّ
ِه َعِن الكوفة، واستعمل عليها املغرية، فلم يزل عليها  أسد! فعزل َعْبَد اللَّ

إَِل أن مات سنة مخسني.

روى عنه من الصحابة: َأُبو أمامة الباهيل، واملسور بن مرمة، وقرة املزن.

ومن التابعني أوالده: عروة، َوَحَْزة، وعقار. 

َوَأُبو وائل،  َأيِب حازم،  وروى عنه مواله وراد، ومسوق، وقيس بن 
وغريهم.

وهو أول من وضع ديوان البرصة، وأول من رشا ِف اإلسلم، أعطى 
يرفأ حاجب عمر شيًئا حتى أدخله إل دار عمر.

وتوف بالكوفة سنة مخسني)1(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )473-471/4(.
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ٍد.  ذس: األَِمرْيُ َأُبو ِعْيَسى. َوُيَقاُل: َأُبو َعْبِد اللِه. َوِقْيَل: َأُبو ُمَمَّ

ْضَواِن. َجاَعِة َوامَلِكْيَدِة، َشِهَد َبْيَعَة الرُّ َحاَبِة ُأْويِل الشَّ ِمْن ِكَباِر الصَّ

ُمْوِك، َوِقْيَل: َيْوَم الَقاِدِسيَِّة. َكاَن َرُجًل ُطَوااًل، َمِهْيًبا، َذَهَبْت َعْينُُه َيْوَم الرَيْ

ْأُي. ُة الرَّ َوَكاَن َداِهَيًة، ُيَقاُل َلُه: ُمِغرْيَ

اٌر، َواملِْسَوُر بُن َمَْرَمَة، َوَأُبو ُأَماَمَة  َث َعنُْه: َبنُْوُه؛ ُعْرَوُة، َوَحَْزُة، َوَعقَّ َحدَّ

 ، ْعبِيُّ ، َوالشَّ َبرْيِ ْوٌق، َوَأُبو َواِئٍل، َوُعْرَوُة بُن الزُّ ، َوَقْيُس بُن َأيِب َحاِزٍم، َوَمْسُ الَباِهيِلُّ

، َوَطاِئَفٌة، َخامِتَُتُهـم: ِزَياُد بُن  ، َوَعـيِلُّ بُن َربِْيَعَة الَوالِبِـيُّ َوَأُبـو إِْدِرْيـَس الَْوالَِنُّ

ِعلََقَة.

َذاَن َعنَْوًة. ُة مَهَ َوِقْيَل: اْفَتَتَح امُلِغرْيَ

، ِف َشْعَباَن، َوَلُه  ُة ِف َسنَِة مَخِْسنْيَ  َوَقاَل اجلََمَعُة: َماَت َأِمرْيُ الُكْوَفِة؛ امُلِغرْيَ
َسْبُعْوَن َسنًَة.

: بَِحِدْيٍث،  : اْثنَـا َعَشَ َحِدْيًثا. َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ ِحْيَحنْيِ َوَلـُه ِف الصَّ
.)1( َوُمْسِلٌم بَِحِدْيَثنْيِ

ُموِك،   ذت: صحايبٌّ مشهوٌر، كان َرُجًل ُطَوااًل، َذَهَبْت َعْينُُه َيْوَم اْلرَيْ

َوِقيَل: َيْوَم اْلَقاِدِسيَِّة.

َرَوى َعنُْه: َبنُوُه ُعْرَوُة، َوَحَْزٌة، وعقار، َوامْلِْسَوُر بن َمَْرَمَة، َوَأُبو ُأَماَمَة، 

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )21/3، 22، 28، 32(.
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 ، َبرْيِ ، َوُعـْرَوُة بن الزُّ ـْعبِيُّ وٌق، َوَأُبو َواِئٍل، َوالشَّ َوَقْيـُس بـن َأيِب َحـاِزٍم، َوَمْسُ
ُهْم. َوِزَياُد بن ِعَلَقَة، َوَغرْيُ

ِف  َبْعُضُهْم:  َزاَد  مَخِْسنَي،  َسنََة  َعَلْيَها  َأِمرًيا  بِاْلُكوَفِة  امُلِغرَيُة   َ ُتُوفِّ قاْلَوا: 
َشْعَباَن)1(.

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

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 444-439(.
)8) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.
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داد
ْ

امِلق امُسه  من 

اْلِمْقَداُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِلِك ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُثَماَمَة ْبِن 7 )--8
َماِلِك  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبِن  ُلَؤيِّ  ْبِن  َدِهيِر  ْبِن  َسْعِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َمْطُروِد 
ِريِد ْبِن َأِبي َأْهَوَن ْبِن َقاس ْبِن ُدَرْيِم ْبِن اْلَقْيِن ْبِن َأْهَوَد  اْبِن الشَّ
 ، اْبِن َبْهَراَء ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة، ُيْكَنى َأَبا َمْعَبٍد، اْلِكْنِديُّ

َحِليٌف ِلَبِني ُزْهَرَة ڤ.

ْهِريَّ ِف اجلَاِهِليَِّة َفَتَبنَّاُه،   س: َكاَن َحاَلَف األَْسَوَد ْبَن َعْبِد َيُغوَث الزُّ

ژڳ ڳژ  اْلُقْرآُن:  َنَزَل  َفَلمَّ  األَْسَوِد  ْبُن  امْلِْقَداُد  َلُه:  ُيَقاُل  َفَكاَن 
]األحزاب: 5[، ِقيَل: امْلِْقَداُد ْبُن َعْمٍرو. 

ِد ْبِن إِْسَحاَق،  ْجَرَة الثَّانَِيَة ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَهاَجَر امْلِْقَداُد إَِل َأْرِض احْلََبَشِة اهْلِ
. ِد ْبِن ُعَمَر، َومَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوال َأُبو َمْعَشٍ َوُمَمَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه  َقاُلوا: َوَشِهَد املِْقَداُد َبْدًرا وُأُحًدا َوالَنَْدَق َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َماِة امَلْذُكوِريَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ِمَن الرُّ

 ل: شهد بدًرا)2(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )149-148/3(.
)8) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 3233(.
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 ق: كان فارس َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر، وكانت تته ضباعة بنت 
الّزبري بن عبد املطلب، بنت عمِّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ر حليته، أعني،  وكان رجًل طوااًل آدم، ذا بطن، كثري شعر الرأس، يصفِّ
مقروًنا، أقنى، ويكنى: أبا معبد.

ومات باحلرف، فُحِمَل عل رقاب الرجال حتى ُدفَِن باملدينة سنة ثلثني، 
وهو ابُن سبعني سنة، أو نحوها)1(.

 خ: ُيَقاُل: ِمْقَداد ْبُن َعْمٍرو، وِمْقَداد ْبُن األَْسَود.

َقاَل إِْسَحاَق: املِْقَداد ْبُن َعْمِرو بن َثْعَلَبة، كان يقال له: املِْقَداد بن األَْسَود 
ُه َتَبنَّاُه وحاَلَفُه ِف اجْلَاِهِليَّة)2(. ابن َعْبِد يغوث، َوَذلَِك َأنَّ

َ َسنََة َثَلٍث َوَثَلثنَِي، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأيِب َشْيَبَة، َيُقوُل:   ص: ُتُوفِّ

امْلِْقَداُد ْبُن اأْلَْسَوِد َأُبو َعْمٍرو، َوُدفَِن بِامَلِدينَِة َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن ڤ.

ُر حِلَْيَتُه، َأْقنَى َطِويَل اأْلَْنِف. ْأِس ُيَصفِّ َوَكاَن آَدَم، َأْبَطَن، َكثرَِي َشْعِر الرَّ

َ اْبَن َسْبِعنَي، َوَكاَن ُينَْسُب إَِل اأْلَْسَوِد ْبِن َعْبِد َيُغوَث. ُتُوفِّ

.)3( يِلٌّ َبْدِريٌّ ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ

 جي: يعد من أهل املدينة)4(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 262(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 561(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 35(.))) »الحاد واملثان« )223/1(.
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 ط: الــذى يقــال لــه: املقــداد بــن األســود، كان حالــف األســود بــن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلب ف اجلاهلية، فتبنَّاه 
األسود، وكان ُيدعى: املقداَد بَن األسود حتى أنزل الله تعال نكرة عل نبيه 
ملسو هيلع هللا ىلص ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱژ ]األحزاب: 5[، فقال له: املقداد 

ابن عمرو)1(. 

 غ: سكن املدينة)2(.

 ط: كان يكنى أبا معبد، وكان حالف األسود بن عبد يغوث الزهري 
ف اجلاهليــة فتبنَّــاه، فــكان يقــال لــه: املقــداد بــن األســود، فلــم نــزل القــرآن: 

ژڳ ڳژ ]األحزاب: 5[، قيل له: املقداد بن عمرو. 

وهاجـر املقـداد إل أرض احلبشـة اهلجـرة الثانية ف رواية ابن إسـحاق، 
وابن عمر. 

وشهد املقداُد بدًرا وُأُحًدا والندَق، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
ماة املذكورين)3(. وكان من الرُّ

 ن: شهد املقداد فتح مرص، وغزا إفريقية مع عبد الله بن سعد بن 
أيب رسح)4(.

))) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 57(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )292/5(.

))) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 13(.
))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )483/1(.
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ِذي ُيَقال َلُه: املِْقَداد بن األسود، َكاَن ِف حجر األسود   ب، بش: ُهَو الَّ

ابن َعْبد َيُغوث، فنُِسَب إَِلْيِه، َوَكاَن َعْمرو َأُبو املِْقَداد َحالف ِكنَْدة، َفلَذلِك 

قيل: املِْقَداد بن َعْمرو الِكنِْدي.

أوىص إَِل الزبري بن الَعوام، َوَمات باجلرف سنة َثَلث َوَثَلثنَِي، َوحل 

ان، َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت  َجال إَِل امَلِدينَة، َوصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن بن َعفَّ عل ِرَقاب الرِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر)1(. َنْحو من سبعني سنة، َوَكاَن َفارس َرُسول اللَّ

 مف: َلُه ُصْحَبٌة من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يعد ِف أهل احلجاز)2(.

َوُهَو  َعْمٍرو،  َأَبا  َوِقيَل:  َمْعَبٍد،  َأَبا  ُيْكنَى   ، َبْدِريٌّ يِلٌّ  َأوَّ ُمَهاِجِريٌّ  ع:   

امْلِْقَداُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة.

ْحَيِة َأْقنَى َطِويًل. َكاَن آَدَم َأْبَطَن َأْصَفَر اللِّ

َماَت بِاجْلَُروِف، َوُدفَِن بِامَلِدينَِة، َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي َسنًَة، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن 

اَن َسنََة َثَلٍث َوَثَلثنَِي. اْبُن َعفَّ

َوَتَبنَّاُه،  َحاَلَفُه  َيُغوَث  َعْبِد  ْبَن  اأْلَْسَوَد  أِلَنَّ  اأْلَْسَوِد؛  ْبَن  ِمْقَداَد  َي  َوُسمِّ

َراَء َفَأَصاَب فِيِهْم َدًما، َفَهَرَب إَِل ِكنَْدَة َفَحاَلَفُهْم، ُثمَّ َأَصاَب فِيِهْم  َكاَن ِمْن هَبْ

. ْهِريَّ َة، َفَحاَلَف اأْلَْسَوَد ْبَن َعْبِد َيُغوَث الزُّ َدًما، َفَهَرَب إَِل َمكَّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )371/3، 372(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 46(.
)8) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )460(.
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آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ امْلِْقَداِد ْبِن اأْلَْسَوِد، َوَعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة. 

اٍد، َوَطاِرُق  ، َواْبُن َعبَّاٍس، َوامُلْسَتْوِرُد ْبُن َشدَّ َحاَبِة: َعيِلٌّ َرَوى َعنُْه ِمَن الصَّ

ـاِئُب ْبُن َيِزيَد ڤ، َوِمـَن التَّابِِعنَي:  اْبـُن ِشـَهاٍب، َوَسـِعيُد ْبُن اْلَعاِص، َوالسَّ

َوَأُبو  احْلَاِرِث،  ْبُن  اُم  َومَهَّ َأيِب َشبِيٍب،  ْبُن  َوَمْيُموُن   ، لَِييِلَ َأيِب  ْبُن  ْحَِن  الرَّ َعْبُد 

، َوُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر)1(. َياِر، َوُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ َمْعَمٍر، َوُعَبْيُد اللِه ْبُن َعِديِّ ْبِن اْلِ

 بـر: ُنِسـَب إَِل األسـود بـن عبـد يغوث بـن وهب بن عبـد مناف بن 
زهرة الزهري؛ ألنه َكاَن تبنَّاه وحالفه ف اجلاهلية، فقيل: املقداد بن األسود، 
َوُهَو املقداد بن َعْمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثممة بن مطرود بن 
عمرو بن سعد اهلراوي، من هبراء بن عمرو بن احلاف بن قضاعة. وقيل: 

بل ُهَو كندي من كندة.

قد قيل: إنه َكاَن عبًدا حبشيًّا لألسود بن عبد يغوث، فتبنَّاه قبل إسلمه، 
واستلحقه، واألول أصح وأكثر. وال يصح قول من َقاَل فيه: إنه َكاَن عبًدا، 

، من هبراء.  والصحيح أنه هبراويٌّ

َكاَن قديم اإلسلم، ومل يقدر َعَل  يكنى أبا معبد، وقيل: أبا األسود، 
ل  اهلجرة ظاهًرا، فأتى مع املشكني من قريش ُهَو وعتبة بن غزوان ليتوصَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ية التي بعث فِيَها َرُسول اللَّ باملسلمني، فانحازا إليهم، وذلك ِف السَّ
عبيدة بن احلارث إَِل ثنية املرة، فلقوا مجًعا من قريش عليهم عكرمة بن أيب 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2552/5(.
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جهل، فلم يكن بينهم قتال، غري أن سعد بن أيب وقاص رمي يومئذ بسهم، 
فكان أول سهم رمي به ِف سبيل اللَّه، وهرب عتبة بن غزوان، واملقداد بن 
األسود يومئذ إَِل املسلمني، وشهد املقداد ِف ذلك العام بدًرا، ثم شهد املشاهد 

كلها.

َوَكاَن من الفضلء النجباء الكبار اليار من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وشهد املقداد فتح مرص، ومات ِف أرضه باجلرف، فحمل إل املدينة 
وُدفَِن هبا، وصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن بن عفان سنة ثلث وثلثني.

ِه بن َعِديِّ بن  َوَرَوى َعنُْه ِمْن ِكَباِر التَّابِِعنَي: َطاِرُق بن ِشَهاٍب، َوُعَبْيُد اللَّ
ْحَِن ابن َأيِب َلْيَل، َوِمْثُلُهْم)1(. َياِر ، َوَعْبُد الرَّ اْلِ

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنه: عيل بن أيب طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، 
واملستورد بن شداد، وطارق بن شهاب، وسعيد بن العاص، والسائب بن 
يزيد، وعبد الرحن بن أيب ليل، وميمون بن أيب شبيب، ومهام بن احلارث، 
وأبو معمر، وعبيد الله بن عدي بن اليار، وجبري بن نفري، وسليم بن عامر، 

وأبو ظبية الكلعي.

ي ابن األسود؛ ألن األسود بن عبد يغوث الزهري حالفه، وتبنَّاه  وُسمِّ
وهو من املهاجرين األولني من هاجر اهلجرتني.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1480/4، 1481(.
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وشهد بدًرا، وشهد الريموك، وشهد اجلابية مع عمر بن الطاب.

وكان عل ربع أهل اليمن، وخرج مع عمر أيًضا ف خرجته الثانية التي 
خرج فيها من رسغ أمرًيا أيًضا عل ربع اليمن)1(.

ْهِرّي ِف اجلَاِهِليَّة َفَتَبنَّاُه،   جو: َكاَن َحالف اأْلسود بن عبد َيُغوث الزُّ
َوَكاَن ُيَقال: املِْقَداد بن األسود، َفلمَّ نزل َقْوُله َتَعاَل: ژڳ ڳژ 

]األحزاب: 5[. قيل: امْلِْقَداد بن َعْمرو.

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

ــر اللِّْحَيــة، أعــنَي،  ْأس، يصفِّ َوَكاَن َطويــًل، آدَم َذا بطــٍن، كثــرَي شــعر الــرَّ
مقروَن احلاجبني، أقنى.

شب دهن الروع َفَمَت، َوَذلَِك باجلرف عل َثَلَثة َأْمَيال من امَلِدينَة، 
َجال، َحتَّى ُدفَِن بِالَبِقيِع َوصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن َوَذلَِك ِف  َفحمل عل ِرَقاب الرِّ

سنة َثَلث َوَثَلثنَِي، َوُهَو اْبُن سبعني سنة َأو َنْحوَها)2(.

 ث: كان حالف األسود بن عبد يغوث الُزهري ف اجلاهلية فتبنَّاه، 
فكان ُيقال له: املقداد بن األسود ، فلم نزل قوله تعال: ژڳ ڳژ 

]األحزاب: 5[. قيل : املقداد بن عمرو.

أسلم قديًم، وشهد بدًرا، وُأُحًدا، واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )60/ 143(.
)8) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 90(.
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وِعداُده ف أهل احلجاز، وكان من الفضلء النجباء، ومن خيار الصحابة.

روى عنه: عيُل بن أيب طالب، وطارق بن شهاب، وعبيد الله بن َعِدي 
ابن اِليار، وعبُد الرحن بن أيب ليل)1(.

 ثغ: قديم اإلسلم من السابقني، وهاجر إَِل أرض احلبشة، ُثمَّ عاد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  إَِل مكـة، فلـم يقـدر َعـَل اهلجـرة إَِل املدينـة ملَِا هاجـر إَِلْيَها َرُسـوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص عبيدَة بَن احلارث ِف رسية، فلقوا مجًعا من  فبقي إَِل أن بعَث َرُسوُل اللَّ

املشكني عليهم عكرمة بن َأيِب جهل. 

ل إَِل املسلمني،  َوَكاَن املقداد وعتبة بن غزوان قد خرجا مع املشكني ليتوصَّ
فتواقفت الطائفتان، ومل يكن قتال، فانحاز املقداد وعتبة إَِل املسلمني.

ُه َأْعَلُم. ُه، َواللَّ ِقيَل: مَلْ َيُكْن بَِبْدٍر َصاِحَب َفَرٍس َغرْيُ امْلِْقَداِد، َوِقيَل َغرْيَ

َوَكاَن املقداد من أول من أظهر اإلسلم بمكة، َقاَل ابن مسعود: أول من 
أظهر اإلسلم بمكة سبعة منهم: املقداد.

ملسو هيلع هللا ىلص، ومناقبه كثرية، ِه  ُأُحًدا أيًضا واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ  وشهد 
وشهد املقداد فتح مرص.

، وابن عباس، واملستورد  روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه من الصحابة: َعيلٌّ
ابن شداد، وطارق بن شهاب، وغريهم. ومن التابعني: عبد الرحن بن َأيِب ليل، 
 وميمون بن َأيِب شبيب، وعبيد اللَّه بن عدي بن اليار، وجبري بن ُنَفري، وغريهم.

))) »املختار من مناقب األخيار« ملجد الدين ابن األثري )رقم: 410(.



177 حرف الميم

وكانت وفاته باملدينة ِف خلفة عثمن، ومات بأرض َلُه باجلرف، وحل إَِل 
املدينة، وأوىص إَِل الزبري بن العوام)1(.

. لنِْيَ ابِِقنْيَ األَوَّ  ذس: َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَحُد السَّ

 ، ، الِكنِْديُّ َوُهَو املِْقَداُد بُن َعْمِرو بِن َثْعَلَبَة بِن َمالِِك بِن َربِْيَعَة الُقَضاِعيُّ
. الَبْهَراِنُّ

ُه ُريبِّ ِف َحْجِر األَْسَوِد بِن َعْبِد َيُغْوَث  َوُيَقاُل َلُه: املِْقَداُد بُن األَْسَوِد؛ ألَنَّ
، َفَتَبنَّاُه. ْهِريِّ الزُّ

ْوِن، َفَتَبنَّاُه. َوِقْيَل: َبْل َكاَن َعْبًدا َلُه، َأْسَوَد اللَّ

َة، َوَحاَلَف األَْسَوَد. َوُيَقاُل: َبْل َأَصاَب َدًما ِف ِكنَْدَة، َفَهَرَب إَِل َمكَّ

ُه َكاَن َيْوَم َبْدٍر َفاِرًسا، َواْخَتَلَف َيْوَمِئٍذ ِف  َشِهَد بدًرا َوامَلَشاِهَد، َوَثَبَت َأنَّ
. َبرْيِ الزُّ

َلُه مَجَاَعُة َأَحاِدْيَث.

، َواْبُن َأيِب  ، َواْبُن َمْسُعْوٍد، َواْبُن َعبَّاٍس، َوُجَبرْيُ بُن ُنَفرْيٍ َث َعنُْه: َعيِلٌّ َحدَّ
اُم بُن احلَاِرِث، َوُعَبْيُد اللِه بُن َعِديِّ بِن اِلَياِر، َومَجَاَعٌة. َلْيَل، َومَهَّ

 ، ، َمْقُرْوَن احلَاِجَبنْيَ ْأِس، َأْعنَيَ َوِقْيَل: َكاَن آَدَم، ُطَوااًل، َذا َبْطٍن، َأْشَعَر الرَّ
َمِهْيًبا.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )478-476/4(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعاَش َنْحًوا ِمْن َسْبِعنْيَ َسنًَة.

ُه بِالَبِقْيِع ڤ. اَن، َوَقرْبُ ، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن بُن َعفَّ َماَت ِف َسنَِة َثلٍَث َوَثلَثنِْيَ

(، َواْنَفــَرَد َلــُه ُمْســِلٌم  ِحْيَحــنْيِ ــتَِّة(: َلــُه َحِدْيــٌث ِف )الصَّ َحِدْيُثــُه ِف )السِّ
بَِأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث.

َب ُدْهَن اِلْرَوِع، َفَمَت)1(. ُه َشِ َوِقْيَل: إِنَّ

ْهِرّي، فيقال: تبنَّاه،   ذت: كان ف َحْجر األسود بن عبد يغوث الزُّ
وقيـل: كان عبـًدا حبشـيًّا لـه فتبنَّاه، واسـم أبيـه: َعْمرو بن َثْعَلبـة بن مالك من 

ولد احلاف بن قَضاعة. 

وقيـل: إّنـه أصـاب دًما ف ِكنْـدة، فهـرب إل مكة، وحالف األسـود بن 
عبد يغوث.

لني، شِهَد بْدًرا.  كان من الّسابقني األوَّ

َبرْي. ومل يصّح أّنه كان ف امُلْسِلمني فارس َيْوَمِئٍذ غريه، واختلفوا ف الزُّ

ــِه بن مســعود، وابــن عّباس،  َرَوى َعنـْـُه: َعــيِلِّ بــن َأيِب َطالـِـٍب، َوَعْبــُد اللَّ
وُجَبرْي بن ُنَفرْي، وعبد الرحن بن أيب ليل، ومّهام بن احلارث، وعبيد الله بن 

عدي بن اليار، وآخرون.

عاش سبعني سنة، وصلَّ عليه عثمن.

وكان رجًل آدَم طوااًل، أبطَن، كثرَي شعر الرأس، أعنَي، مقروَن احلاجبني، 

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 385، 386، 389(.
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وكان يوم فتح مكة عل َمْيَمنَة النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

قيل: إّنه مات باجلُْرف عل ثلثة أمياٍل من املدينة، وُدفن بالبقيع)1(.

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

ج ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب ابنة عمِّ   جر: أسلم قديًم وتزوَّ
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهاجر اهلجرتني وَشِهَد َبْدًرا واملشاهد بعدها، وكان فارًسا يوم 

بدر، حتى أنه مل يثبت أنه كان فيها عل فرس غريه)3(.

8--8 7 ، اْلِمْقَداُد ْبُن َمْعِدي َكِرَب ْبِن َعْمِرو ْبِن َيِزيَد، َأُبو َكِريَمَة، اْلِكْنِديُّ
َوِقيَل: َأُبو َيْحَيى ڤ.

اِم َسنََة َسْبٍع َوَثَمننَِي، ِف ِخَلَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن،  َ بِالشَّ  س: ُتُوفِّ
َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوتِْسِعنَي َسنًَة)4(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِكنَْدة)5(.

 غ: سكن الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)6(.

ام، َماَت سنة سبع َوَثَمننَِي، َوُهَو ابن إِْحَدى َوتِْسعني   ب: سكن الشَّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 228-226(.
)8) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.
))) »اإلصابة« البن حجر )306/10(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )418/9(.
))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 68(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )299/5(.
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َّ

الش

ر حلَيَته، َوقد قيل: إِن كنيته َأُبو ييى)1(. سنة، َوَكاَن ُيَصفِّ

 بش: مات سنة سبع وثمنني، وهو ابن إحدى وسبعني سنة، وكان 
ر حليته)2(. يصفِّ

  رع: َماَت بحمص، َوُهَو اْبن إِْحَدى َوتِْسعني سنة، َوقيل: إِنَّه َأُبو َكِريَمة
سنة َثَمن َوَثَمننَِي)3(.

اَم، َوَماَت بِِحْمَص َسنََة َسْبٍع َوَثَمننَِي، َوُهَو اْبُن إِْحَدى   ع: َسَكَن الشَّ
َوتِْسِعنَي َسنًَة.

، َوَخالُِد ْبُن َمْعَداَن، َواحْلََسُن ْبُن  ، َوَأُبو َعاِمٍر اهْلَْوَزِنُّ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ
ْحَِن  ، َوَعْبـُد الرَّ ِميُّ ْيُح ْبُن ُعَبْيـٍد احْلَْرَ ، َوُشَ َيـى ْبـُن َجابٍِر الطَّاِئـيُّ َجابِـٍر، َوَيْ

َة، َوَحبِيُب ْبُن ُعَبْيٍد، َوُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر)4(. اْبُن َمْيَسَ

ِذيَن وفدوا عل َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص من كندة.  بر، ثغ: أحد الوفد الَّ

يعد ِف أهل الشام، وبالشام مات سنة سبع وثمنني، َوُهَو ابن إحدى 
وتسعني سنة.

روى عنه: سليم بن عامر البائري، وخالد بن معدان، والشعبي، وأبو 
ْحَِن بن أيب عوف اجلرش، وحبيب بن عبيد، وراشد  عامر اهلوزن، َأُبو َعْبد الرَّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )395/3(.
)8) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 91(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )88/1(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2555/5(.
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ابن سعد، ومجاعة من التابعني بالشام. 

مذكوٌر فيمن نزل حص)1(.

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: ييى واحلسن ابنا جابر، وعبد الرحن بن أيب عوف، وحبيب 
ابن عبيد، وخالد بن معدان، والشعبي، وسليم بن عامر، وأبو عامر اهلوزن، 
بن  وجبري  سعيد،  بن  وراشد  عبيد،  بن  وشيح  ميسة،  بن  الرحن  وعبد 

نفري، وسعيد بن مهاجر.

وقدم دمشق عل معاوية، وكان يسكن حص)2(.

 .  ذس: َأُبو َكِرْيَمَة. َوِقْيَل: َأُبو َيِزْيَد. َوِقْيَل: َأُبو َصالٍِح. َوُيَقاُل: َأُبو بِْشٍ

َوُيَقاُل: َأُبو َيَْيى، َنِزْيُل ِحَْص، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َة َأَحاِدْيَث. َرَوى: ِعدَّ

ْيُح بُن  ، َوَخالِـُد بُن َمْعـَداَن، َوُشَ ـْعبِيُّ ، َوالشَّ َث َعنْـُه: ُجَبـرْيُ بُن ُنَفرْيٍ َحـدَّ
ْحَِن بُن َأيِب  ، َواحلََسـُن َوَيَْيى اْبنَـا َجابٍِر، َوَعْبـُد الرَّ ُعَبْيـٍد، َوَأُبـو َعاِمـٍر اهلَْوَزِنُّ
املِْقَداِم،  بُن  َيَْيى  َواْبنُُه؛   ، ِزَياٍد األهَْلَاِنُّ بُن  ُد  َوُمَمَّ َعاِمٍر،  بُن  َوُسَلْيُم  َعْوٍف، 

َوَحِفيُدُه؛ َصالُِح بُن َيَْيى، َوآَخُرْوَن.

. َ َسنََة َسْبٍع َوَثَمننِْيَ َقاَل مَجَاَعٌة: ُتُوفِّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1482/4، 1485(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )478/4(.
)8) »تاريخ دمشق« البن عساكر )60/ 184(.
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َّ
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َّ

الش

ُس: َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوتِْسِعنْيَ َسنًَة. َزاَد َأُبو َحْفٍص الَفلَّ

ُه بِِحْمَص)1(. َوِقْيَل: َقرْبُ

ُة َأَحاِديَث. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه ِعدَّ  ذت: َنِزيُل ِحَْص، َصاِحُب َرُسوِل اللَّ

ْيُح بن  ، َوَخالُِد بـن َمْعـَداَن، َوُشَ ـْعبِيُّ ، َوالشَّ َرَوى َعنْـُه: ُجَبـرْيُ بـن ُنَفـرْيٍ
ْحَِن بن َأيِب  َيـى اْبنَا َجابٍِر، َوَعْبـُد الرَّ ، َواحْلََسـُن، َوَيْ ُعَبْيـٍد، َوَأُبـو َعاِمـٍر اهْلَْوَزِنُّ
، َومَجَاَعـٌة، َواْبنُـُه َيَْيى،  ـُد بـن ِزَيـاٍد األهَْلَـاِنُّ َعـْوٍف، َوُسـَلْيُم بـن َعاِمـٍر، َوُمَمَّ

َوَحِفيُدُه َصالُِح بن َيَْيى)2(.

 جر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه أحاديث، وعن خالد بن الوليد، 
ومعاذ وأيب أيوب. 

ونزل حص، وروى عنه: ابنه ييى، وحفيده صالح بن ييى، وخالد 
ابن معدان، وحبيب بن عبيد، وييى بن جابر الطائي، والشعبي، وشيح 

ابن عبيد، وعبد الرحن بن أيب عوف، وآخرون)3(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 427، 428(.
)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 1009(.

))) »اإلصابة« البن حجر )309/10(.
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الـُمْنِذر امُسه  من 

ْحَمن بُن َعْمِرو بِن َسْعٍد، 7 ---8 مْنِذُر ْبُن َسْعِد ْبِن الُمْنِذِر، وقيل: َعْبُد الرَّ
، الَمَدِنيُّ ڤ. ، اْلَْنَصاِريُّ اِعِديُّ َأُبو ُحَمْيٍد، السَّ

ْحَِن ْبُن   ص: َسـِمْعُت َأَبـا َبْكـِر ْبـُن َأيِب َشـْيَبَة، َيُقـوُل: اْسـُمُه َعْبـُد الرَّ

َسْعِد ْبِن امُلنِْذِر)1(.

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

اعدي، اسمه: عبد الرحن بن عمرو  قال ممد بن سعد: أبو حيد السَّ
بن سعد، شهد أحًدا، والندَق، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان 

له أوالد، فانرصفوا فلم يبق منهم أحٌد.

وقال ممد بن سعد: توف ف آخر عهد معاوية وف أول أيام يزيد)2(.

ْحَِن، َوِقيَل: امُلنِْذُر.   ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َعْبُد الرَّ

َرَوى َعنُْه: َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه)3(.

))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )96/4(.
)8) »معجم الصحابة« للبغوي )434/4، و437(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2515/5(.
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الش

ه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أمية بن َعْمرو بن حارثة بن   بر: أمُّ
عمرو بن الزرج.

ُيَعدُّ ِف أهل املدينة توف ِف آخر خلفة معاوية. 

ـِه. وروى عنه مـن التابعني:  روى عنـه مـن الصحابـة: جابر بـن َعْبد اللَّ
عـروة بـن الزبري، والعباس بن سـهل بن سـعد، وممد بن َعْمـرو بن عطاء، 

وخارجة بن زيد بن ثابت، ومجاعة من تابعي أهل املدينة)1(.

 ثغ: يعد ِف أهل املدينة، توف آخر خلفة معاوية.

روى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله، ومن التابعني: عروة بن الزبري، 
د بن َعْمرو بن عطاء، وخارجة بن زيد بن ثابت،  وعباس بن سهل، َوُمَمَّ

وغريهم)2(.

 ذت: من فقهاء الصحابة.

ِه، وُعْروة بن الُزبري، وعمرو بن ُسَليم الزرقي،  َرَوى َعنُْه: َجابِر بن َعْبد اللَّ
وعباس بن سهل بن سعد، وخارجة بن زيد، وممد بن عمرو بن عطاء.

َ قبلها بقليل)3(. َ َسنَة ستني، وقيل: ُتُوفِّ ُتُوفِّ

 جر: الصحايب املشهور.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1633/4(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )78/5(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 556(.
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روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عدة أحاديث، وله ذكٌر معه ف الصحيحني. 

روى عنـه: ولـد ولده سـعيد بـن املنذر بـن أيب حيد، وجابـر الصحايب، 
وعبـاس بـن سـهل بـن َسـعد، وعبد امللك بن سـعيد بـن سـويد، وعمرو بن 

سليم، وُعرَوة وممد بن َعمرو بن عطاء، وغريهم)1(.

الُمْنِذُر ْبُن َعاِئذ ْبِن الُمْنِذِر ْبِن الَحاِرِث ْبِن النُّْعَمان ْبِن ِزَياِد ْبِن 7  --8
َعْصٍر اْلَعَصِريُّ الَعْبِديُّ اْلََشجُّ ڤ.

 ق: كان عمـرو بـن قيـس ابن أختـه، وهو أّول من أسـلم من ربيعة، 
وذلك أن األشّج، بعثه إل َرُسِول الله ملسو هيلع هللا ىلص ليعلِّم علمه، فلم لقي النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
آمن به، وأتى األشّج فأخربه بأخباره، فأسلم األشج، وأتى َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

وقال: »إِنَّ فِْيَك ُخُلَقْيِ ُيِبُُّهَم اللُه: اِلْلُم واَلَياء«)2(.

 ب: َلـُه ُصْحَبـة، َوُهـَو أول من أسـلم من ربيَعة، َوَقـاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُه َوَرُسوُله: اِلْلُم، َواَلَياء«)3(. »إِنَّ فِيَك خَلْصَلَتْيِ ُيِبُُّهَم اللَّ

 ع: ِقيَل: إِنَّ اْسَمُه: اْبُن ُعَبْيٍد، َوِقيَل: امُلنِْذُر ْبُن احلَاِرِث ْبِن النُّْعَمِن ْبِن 

 . ِزَياِد ْبِن َعرْصِ اأْلََشجِّ

ْجَرِة )4(. ٍة ِمَن اهْلِ َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس َسنََة َعَشَ

))) »اإلصابة« البن حجر )162/12(.
)8) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 338(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )386/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2518/5(.
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 بر: من عبد القيس، ُيعرف باألشج، وذكروا أنه سيِّدهم، وقائدهم 

إَِل اإلسلم، وابن ساداهتم، َفَقاَل له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَشّج!«، َوَكاَن أول 
ي فيه األشج.  يوم ُسمِّ

من ولده: ُعْثَمن بن اهليثم بن جهم بن عبس بن حسان بن املنذر العبدي 
املحّدث)1(.

اِل ْبِن ُوَقْيِش ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َوْقِش ْبِن 7   -8 الُمْنِذُر ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َقوَّ
 ، َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة، ِمْن َبِني َساِعَدَة، الَْنَصاِريُّ

اِعِديُّ ڤ. ، السَّ الَخْزَرِجيُّ

 س، بر، ثغ: ُقتَِل يوم الطائف َشِهيًدا)2(.

 وقال أيًضا س: شهد املنذر ُأحًدا واملشاهَد كلَّها، وقتل يوم الطائف 

َشِهيًدا، وليس له عقب)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمنَي َيْوم الطَّاِئف)4(. 

 ع: اْسُتْشِهَد بِالطَّاِئِف)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1448/4، 1449(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )376/5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سـعد )369/4(، »االسـتيعاب« البن عبد الرب )1449/4(، »ُأْسـد 
الغابة« البن األثري )492/4(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2521/5(.
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الُمْنِذُر ْبُن َعْمِرو ْبِن ُخَنْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن 7 ) -8
َثْعَلَبَة ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه ِهنُْد بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن اجْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.

َوَكاَن امُلنِْذُر َيْكُتُب بِاْلَعَربِيَِّة َقْبَل اإِلْسَلِم، َوَكاَنِت اْلِكَتاَبُة ِف اْلَعَرِب َقِليًل، 
ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا، َوَكاَن َأَحُد  ُثمَّ َأْسَلَم َفَشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

. النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَشَ

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ امُلنِْذِر ْبِن َعْمٍرو َوُطَلْيِب ْبِن ُعَمرْيٍ ِف ِرَواَيِة 
ِد ْبِن ُعَمَر. ُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َفَقاَل: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ امُلنِْذِر ْبِن َعْمٍرو  ا ُمَمَّ َوَأمَّ
. َوَبنْيَ َأيِب َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ

َم آَخى َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ـُد ْبـُن ُعَمَر: َكْيـَف َيُكوُن َهَذا َهَكـَذا، َوإِنَّ َقـاَل ُمَمَّ
َبنْيَ َأْصَحابِِه َقْبَل َبْدٍر، َوَأُبو َذرٍّ َيْوَمِئٍذ َغاِئٌب َعِن امَلِدينَِة َومَلْ َيْشَهْد َبْدًرا َوالَ 
ـَم َقـِدَم َعـَل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَـَة َبْعَد َذلِـَك، َوَقْد  ُأُحـًدا َوالَ اْلَنْـَدَق؛ َوإِنَّ

ُه َأْعَلُم َأيُّ َذلَِك َكاَن.  َقَطَعْت َبْدٌر امُلَؤاَخاَة ِحنَي َنَزَلْت آَيُة امْلرَِياِث، َفاللَّ

َوَشِهَد امُلنِْذُر ْبُن َعْمٍرو َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَبْعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأِمرًيا َعَل 
َأْصَحاِب بِْئِر َمُعوَنَة، َفُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ف َصَفٍر َعَل َرْأِس ِستٍَّة َوَثَلثنَِي َشْهًرا 

ْجَرِة.  ِمَن اهْلِ
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َوَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْعنََق اُلنِْذُر لَِيُموَت«، َيُقوُل: َمَشى إَِل امَلْوِت، 

َوُهَو َيْعِرُفُه، َوَلْيَس لِْلُمنِْذِر َعِقٌب)1(.

ُه ِهنُْد بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن اجْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.

ـْبِعنَي ِمـَن األَْنَصـاِر ِف ِرَواَيتِِهـْم مَجِيًعـا، َوَكاَن َأَحُد  َشـِهَد اْلَعَقَبـَة َمـَع السَّ

، َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتِـَل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة َشـِهيًدا، َوَقْد  النَُّقَبـاِء ااِلْثنَـْي َعَشَ

ُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َساِعَدَة)2(. َكَتْبنَا َخرَبَ

 خ: َسِمْعُت َسْعد ْبَن َعْبِد احْلَِمْيد ْبِن َجْعَفٍر، َيُقوُل: امُلنِْذر ْبُن َعْمٍرو 

َم ِذْكُرُه ِف »األَْنَصار«. ِجيع، وُهَو ِمَن اْلَْزَرج، وَقْد َتَقدَّ َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ َشِهَد َيْوم الرَّ

وَلْيَس ُهَو َأُبو ُحَْيد)3(.

 ب: َشـِهَد العقَبـَة، وبـدًرا، وُأحـًدا، َوُقتَِل َيْوم بِْئر َمُعوَنـة، َوَكاَن َأِمرَي 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف تِْلَك الّسيَّة)4(. َرُسوِل اللَّ

، َنِقيٌب اْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َوَكاَن َأِمرَيُهْم)5(.  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )514/3(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )570/3(.
))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 550(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )386/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2516/5(.
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 بر: ُهَو املعروف باملعنق للموت. وبعضهم: يقول أعنق ليموت. 

ِه  ِذيَن بايعوا َرُسوَل اللَّ شهد العقبة، وبدًرا، وأحًدا، َوَكاَن أحد السبعني الَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وأحد النقباء االثني عش، َوَكاَن يكتب ِف اجلاهلية بالعربية. 

د بن ُعَمَر  وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني طليب بن عمري ِف قول ُمَمَّ
الَواِقِدي. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أيب ذر الغفاري.  وأما ابن إِْسَحاق َفَقاَل: آخى َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بني أصحابه  َوَكاَن ممُد بُن ُعَمَر ُينكر ذلك، ويقول: آخى َرُسوُل اللَّ
قبل بدر، وأبو ذر يومئذ غائب َعِن املدينة، ومل يشهد بدًرا، وال ُأُحًدا، وال 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك، وقد قطعت بدر املواخاة. الندق، وإنم قدم َعَل َرُسوِل اللَّ

َقاَل ابن عبد الرب: َوَكاَن َعَل امليسة يوم أحد، وقتل بعد أحد بأربعة 
أشهر َأْو نحوها -وذلك سنة أربع ِف أوهلا- يوم بئر معونة شهيًدا، َوَكاَن ُهَو 

أمري تلك السية)1(.

 ثغ: شهد العقبَة، وبدًرا، وُأُحًدا.

َوَكاَن نقيب بني ساعدة هو وسعد بن عبادة، َوَكاَن يكتب ِف اجلاهلية 
بالعربية. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني طليب بن عمري.  وآخى َرُسوُل اللَّ

َوَكاَن َعَل ميسة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل بعد ُأُحٍد بأربعة أشهر أو نحوها َيْوم 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1450/4(.
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بئر معونة، وكانت أول سنة أربع)1(.

اِط، 7 8 -8 الُمْنـِذُر ْبـُن ُقَداَمَة ْبِن اْلَحـاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعـِب ْبِن النَّحَّ
ْلِم ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَْوِس ْبِن َحاِرَثَة الَْنَصاِريُّ  ِمْن َبِني َغْنِم ْبِن السَّ

اَلْوِسيُّ 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 َمْعَشٍ َوُمَمَّ

َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 بر، ثغ: َشِهَد َبْدًرا)3(.

ِد ْبِن ُعْقَبَة ْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُجَلحِ ْبِن َحِريِش ْبِن 7 ) -8 الُمْنِذُر ْبُن ُمَحمَّ
َجْحَجَبا، ُيْكَنى َأَبا َعْبَدَة ڤ.

ُه ِمْن آِل َأيِب ِقَرَدَة ِمْن ُهَذْيٍل. َقاَل: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه   س: ُأمُّ

َفْيِل ْبِن احْلَاِرِث ْبِن امُلطَِّلِب، َوُقتَِل امُلنِْذُر َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة َشِهيًدا، َوَلْيَس  َوَبنْيَ الطُّ
ِه، َوَقْد َكاَن امُلنِْذُر َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا)4(. َلُه َعِقٌب، َوألَُحْيَحَة َعِقٌب ِمْن َغرْيِ

 ب: شهد َبْدًرا)5(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )493/4، 494(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )447/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1449/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )495/4(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )438/3(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )387/3(.
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 ع: َشِهَد َبْدًرا، ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمَن اأْلَْوِس، ِمْن َبنِي َجْحَجَبى ْبِن ِكْلَفَة 
اْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف)1(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا، وقتل يوم بئر معونة)2(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2520-2519/5(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1451/4(.
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املُهاِجر امُسه  من 

الُمَهاِجُر ْبُن َأِبي ُأَميََّة ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهللَّ ْبِن ُعَمِر ْبِن َمْخُزوٍم 7 ) -8
الُقَرِشيُّ الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ـُه َعاتَِكـُة بِنْـُت َعاِمـِر ْبـِن َربِيَعَة ْبِن َأْعَيـا ْبِن َمالِِك ْبـِن َعْلَقَمَة   س: َأمُّ

اْبِن فَِراِس ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة، َوُهَو َأُخو ُأمِّ َسَلَمَة بِنِْت َأيِب ُأَميََّة َزْوِج 

َهـا، َوَكاَن اْسـُم َأيِب ُأَميَّـَة ْبـِن امُلِغـرَيِة: ُسـَهْيًل، َوُهَو َزاُد  النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَبِيَهـا َوُأمِّ

ْكِب، َكاَن إَِذا َساَفَر َأْنَفَق َعَل َأْصَحابِِه َوَأْهِل ُرْفَقتِِه ِف َسَفِرِهْم َذلَِك ِمْن  الرَّ

ْكِب.  َي بَِذلَِك: َزاُد الرَّ ِعنِْدِه، َفُسمِّ

ُه ِهنُْد بِنُْت اْلَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة ْبِن  ِه، َوُأمُّ َفَوَلَد امُلَهاِجُر ْبُن َأيِب ُأَميََّة: ُعَبْيَد اللَّ

َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس)1(.

ها، وكان   ط: أخو أمِّ سلمة ابنة أيب أمية، زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألبيها وأمِّ

اسم أيب أمية بن املغرية: سهيل، وهو زاد الركب، وكان إذا سافر أنفق عل 
ي بذلك زاد الركب)2(.  أصحابه وأهل رفقته ف سفرهم ذلك من عنده، فسمِّ

ِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثـُه َوالًِيـا إَِل َصنَْعاَء، َفَخَرَج اأْلَْسـَوُد   ع: َأَحـُد ُعـمَّ

)8) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير )ص: 41(.))) »الطبقات الكبري« )92/6(.
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اْلَعنْـِيُّ امُلَتنَبِّـُئ، َوامُلَهاِجـُر بَِصنَْعاَء، َوَكَتَب إَِلْيِه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاًبا لَِواِئِل 
اْبِن ُحْجٍر)1(.

ها، وكان اسُمُه: الوليد،   بر: أخو أمِّ سلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألبيها وأمِّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص اْسَمُه، َوَقاَل ألمِّ سلمة: »ُهَو اُلَهاِجر«، وكانت قالت  فكره َرُسوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُهَو اُلَهاِجر«، فعرفت  له: قدم أخي الوليد مهاجًرا، َفَقاَل هَلَا َرُسوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  أمُّ سلمة َما أراد من تويل اسم الوليد، فقالت: ُهَو املهاجر َيا َرُسوَل اللَّ

ِف خرب فيه طول، وفيه عيب اسم الوليد.

ثم بعَث َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص املهاجر بن أيب أمية إَِل احلارث بن عبد كلل احلمريي 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْيًضا َعَل صدقات كندة والصدف،  ملك اليمن، واستعمله َرُسوُل اللَّ
ه أبو بكر اليمن، وهو الذي افتتح حصن النّجري بحرموت مع زياد  ثم والَّ
ابن لبيد األنصاري، ومها بعثا باألشعث بن قيس أسرًيا، فَمنَّ عليه أبو بكر 

َأْو حقن دمه)2(.

 ثغ: أخو أمِّ سلمة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألبيها وأمها.

ه املهاجــر، وأرســل  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص وســمَّ َكاَن اســُمُه الَولِيــد، فكرهــه َرُســوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص املهاجَر إَِل احلارث بن عبد كلل احلمريي باليمن، وختلَّف  َرُسوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو عاتب َعَلْيِه، فشفعت  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بتبوك، فرجع َرُسوُل اللَّ َعْن َرُسوِل اللَّ

، فرض َعنُْه.  فِيِه أخته أم سلمة فقبل شفاعتها، فأحرته فاعتذر إَِل النَّبِيِّ

)8) »االستيعاب« )1452/4، 1453(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2578/5(.
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ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل صدقات كنده والصدف، فتوف َرُسول اللَّ واستعمله َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ومل يس إليها، فبعثه َأُبو بكر ڤ إَِل قتال من باليمن من املرتدين، فلم 

فرغ سار إَِل عمله، فسار إَِل ما ذكره له أبو بكر.

وهو اّلذي فتح حصن النجري بحرموت مع زياد بن لبيد األنصاري، 
ة باليمن أثر كبري،  وسري األشعث بن قيس إَِل َأيِب بكر أسرًيا، وله ِف قتال الردَّ

أتينا َعَل ذكره ِف »الكامل ِف التاريخ«)1(.

الُمَهاِجُر ْبُن ُقْنُفِذ ْبِن ُعَمْيِر ْبِن ُجْدَعاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن 7 ) -8
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ  َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن َسْعِد ْبِن ُمرَّ

اْبِن َغاِلٍب الُقرِشيُّ التَّْيِميُّ ڤ.

وٍق ِمْن َبنِي َغنِْم ْبـِن َمالِِك ْبِن  ـُه ِهنْـُد بِنْـُت احْلَـاِرِث ْبِن َمـْسُ  س: ُأمُّ

ِكنَاَنَة، َواْسُم امُلَهاِجِر: َعْمٌرو، َواْسُم ُقنُْفٍذ: َخَلٌف. 

ًدا، َوَزْيًدا، َوُمَعاًذا، َوُعَمَر اَل َبِقيََّة َلُه، َوَحَْزَة، َوَزْينََب،  َفَوَلَد امُلَهاِجُر: ُمَمَّ
اِج ْبِن ِزَياٍد. ُهْم َزبِينَُة بِنُْت ُبَعاِج ْبِن احْلَجَّ َوُأمُّ

َة. َوَأْسَلَم امُلَهاِجُر َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َكاَن َزْيـُد ْبـُن امُلَهاِجـِر َقـْد َأْدَرَك ُعَمـَر َوَرَوى َعنُْه،  َقـاَل ُمَمَّ
ا َلنََتَمَرى ِف َفِّ اْلَغَداِة، َوَفَرَض ُمَعاِوَيُة  َوَقاَل: ُكنَّا ُنَصيلِّ َمَع ُعَمَر اجْلُُمَعَة َوإِنَّ
ِد ْبِن َزْيِد ْبِن امُلَهاِجِر ِف امُلْحَتِلَمِة، َوَقْد َرَوى َعنُْه، َوهَلُْم  اْبُن َأيِب ُسْفَياَن ملَُِحمَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )501/4، 502(.
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َداٌر بِامَلِدينَِة َعَل ُبْطَحاَن)1(.

وٍق ِمْن َبنِي َغنِْم ْبِن  ُه ِهنُْد بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َمْسُ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة، َواْسُم امُلَهاِجِر: َعْمٌرو.

َة، َواْسُم ُقنُْفٍذ: َخَلٌف. َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َوَقْد َرَوى امُلَهاِجُر َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ه سلومة بنت احلَاِرث بن مسور بن ربيَعة)3(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، أمُّ

ُبوُه َحتَّى اْنَفَلَت ِمنُْهْم، َفَأَتى النَّبِيَّ  ُكوَن مَلَّا َهاَجَر َفَعذَّ  ع: َأَخَذُه امُلْشِ

ُه ُمَهاِجًرا،  ا«، َومَلْ َيُكْن َيْوَمِئٍذ اْسُمُه امُلَهاِجُر، َفَسمَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َهَذا اُلَهاِجُر َحقًّ
ٍم)4(. اَن، فِيَم َقاَلُه َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسلَّ َطِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوَكاَن َعَل ُشْ

د بن زيد بن املهاجر، يقال: إن اسم املهاجر َهَذا َعْمرو،   بر: جدُّ ُمَمَّ

وإن اسم قنفذ: خلف، وإن مهاجًرا وقنفًذا لقبان، فهو َعْمرو بن خلف بن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص مسلًم. عمري، وإنم قيل له املهاجر؛ ألنه قدم َعَل َرُسوِل اللَّ

ا«. وقد قيل: إن املهاجر بن قنفذ  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا اُلَهاِجُر َحقًّ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
أسلم يوم فتح مكة، وسكن البرصة، ومات هبا.

روى عنه: أبو ساسان حصني بن املنذر)5(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )14/8(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )80/6(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2576/5(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )384/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1455/4(.
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 جو: َكاَن اسم امُلَهاجر: )عمًرا(، َواسم َأبِيه: )خلًفا(، َفَأما خلف َفُعِرَف 
بوه َفأتى َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  بقنفذ، َوأما َعْمرو َفَأفَلت من امُلْشكني بعد َأن عذَّ

َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا اُلَهاِجُر َحًقا«، َفُسمي بِِه)1(.

 ثغ: قيل: إن اسم املهاجر: َعْمرو، واسم ُقنفذ: خلف، وإن مهاجًرا 
وقنفًذا لقبان، َوإِنم قيل َلُه: )املهاجر(؛ ألنه ملَِا أراد اهلجرة أخذه املشكون 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص مسِلًم، فقال َرُسوُل الله  بوه، ُثمَّ هرب منهم، وقدم َعَل َرُسول اللَّ فعذَّ
ما«. وقيل: إنه أسـلم َيْوم فتح مكة، وسـكن البرصة،  ملسو هيلع هللا ىلص: »َهمَذا اُلَهاِجمُر َحقًّ

ومات هِبَا.

روى َعنُْه َأُبو ساسان حضني، ورواية احلسن عنه مرسلة، بينهم حضني)2(.

بوه   جر: كان أحُد السابقني إل اإلسلم، وملا هاجر أخذه املشكون فعذَّ
ا«)3(. فانفلت منهم، وقدم املدينة، فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : »َهَذا اُلَهاِجُر َحقًّ

الُمَهاِجُر َمْوَلى ُأمِّ َسَلَمَة، ُيْكَنى َأَبا ُحَذْيَفَة ڤ.7 ) -8

ل   ن: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وخدمه، وشهد فتح مرص، واختطَّ هبا، ثم توَّ
إل طحا، فسكنها إل أن مات)4(.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 185(.
))) »اإلصابة« البن حجر )346/10(.)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )503/4، 504(.

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )486/1(.
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َمْيَسرة امُسه  من 

اُم ڤ.7 8 -8 مْيَسَرُة، َأُبو َطْيَبَة، اْلَحجَّ

 مـف: َحَجـَم النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنـه: عبـد الله بن َعبَّـاس، َوأنس بن 
َمالك)1(.

: َسـَأْلُت َأْحَـَد ْبـَن ُعَبْيـِد ْبـِن َأيِب َطْيَبـَة، َعِن اْسـِم َأيِب   ع: َقـاَل امَلنِيِعـيُّ
ُة)2(. َطْيَبَة، َفَقاَل: َمْيَسَ

ُة، َمـْوَل ُمَيَِّصَة ْبِن   ع: ُمَْتَلـٌف ِف اْسـِمِه َفِقيـَل: َنافِـٌع، َوِقيـَل: َمْيَسَ
.)3( َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فأعطاه أجره صاًعا من متر، وأمر أهله أن   بر: حجم َرُسوَل اللَّ
خيففوا عن خراجه)4(.

 بر: مول بني حارثة َكاَن يجم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. قيل: اسمه دينار. وقيل: 
نافع. وقيل: ميسة، والله أعلم. 

))) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )4082(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2613/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2677/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1490/4(.
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روى عنه: أنس بن مالك ِف احلجامة)1(. 

مْيَسَرُة اْلَفْجِر ڤ.7 - -8

ة، َحِديثه ِعنْد َعْبد اللَّه بن َشِقيق   ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل الَبرْصَ
العقييِل)2(.

.)3( ِة، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َشِقيٍق اْلُعَقْييِلُّ  ع: ُيَعدُّ ِف َأْعَراِب اْلَبرْصَ

ِه بن شقيق العقييل)4(.  بر: له صحبٌة، نزل البرصة. روى عنه: َعْبد اللَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1700/4(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )388/3، 389(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2612/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1488/4(.
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املمي َحْرف  من  األفراد 

ُح ْبُن ِشَهاِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُسَخْيِت ْبِن ُشَرْحِبيَل 7   -8 مَبرِّ
اْبِن َصْخِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َشَرْحِبيَل ْبِن َعْمِرو ْبِن ياِفعِ ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك 

َعْيِنيُّ اْلَياِفِعيُّ ڤ. اْبِن َزْيِد ْبِن ُرَعْيٍن الرُّ

 ن: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف أربعة نفر ف وفد بني رعني، ثم شهد فتح 

مرص، وهو معروٌف ف أهل مرص، وليست له رواية نعلمها. 

وخّطتـه بـ)جيـزة الفسـطاط(، وكان عل ميسة عمرو بـن العاص يوم 
دخل مرص. 

وأخوه برح بن شهاب فتح مرص أيًضا، وليست له صحبة، ومها معروفان)1(.

، َوُهـَو اْبـُن ِشـَهاِب ْبـِن احْلَـاِرِث ْبـِن َربِيَعـَة ْبِن   ع: َشـِهَد َفْتـَح ِمـرْصَ

ُر  ْحبِيَل، َوَكاَن فِيَمْن َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَم َحَكاُه َعنُْه امُلَتَأخِّ ُسَخْيِت ْبِن ُشَ

.)2( َقاَلُه: َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَل، َعْن َسِعيِد ْبِن ُعَفرْيٍ

ْيَباِنيُّ ڤ.7    8 الُمَثنَّى بُن َحاِرَثًة الشَّ

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )427/1(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2652/5(.
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 ب: َلُه ُصْحَبٌة، قتل سنة َأربع عَشة ِف خَلَفة عمر بن الطاب)1(.

 بش: كان سيًِّدا ف اجلاهلية، ُقتَِل سنة أربع عشة)2(.

 بر: َكاَن إسلمه وقدومه ِف وفد قومه َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع. وقد 
قيل: سنة عش، وبعثه أبو بكر سنة إحدى عشة ِف صدر خلفته إَِل العراق 

قبل مسري خالد بن الوليد إليها. 

َوَكاَن املثني شجاًعا شهًم بطًل، ميمون النقيبة، حسن الرأي واإلمارة، 
أبل ِف حروب العراق بلء مل يبلغه أحد، وكتب ُعَمر بن اْلَطَّاِب ِف سنة 
ثـلث عـشة حـني ويل اللفـة، وبعـث أبـا عبيـد بـن َمْسـُعود ِف ألـف مـن 
املسلمني إَِل العراق، وكتب إَِل املثنى بن حارثة أن يتلقى أبا عبيد بن َمْسُعود، 
فاسـتقبله املثنـى ِف ثلثمئـة مـن بكر بن وائـل ومائتني من طيِّـئ وأربعمئة من 
بنـي ذبيـان وبني أسـد، وذلك ِف سـنة ثلث مـن ملك يزدجـرد، فالتقوا َمَع 

الفرس، واستشهد َأُبو عبيد، برك َعَلْيِه الفيل، وسلم املثنى بن حارثة)3(. 

 ذس: الَِّذي أخذ الراية وتيَّز باملسلمني يوم اجلس)4(.

مَجاِشُع ْبُن َمْسُعوِد بِن َثْعَلَبَة بِن َوْهِب بِن َعاِئِذ بِن َرِبيَعَة بِن 7 )  8
َلِميُّ ڤ. َيْرُبوعِ بِن سماِك بِن َعْوِف بِن اْمِرئ اْلَقْيس السُّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )389/3(.
)8) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 64(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1456/4(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 80(.
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 ق: من املهاجرين، وجاء ماشٌع بأخيه إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليبايعه، بعد 

فتح مكة، عل اهلجرة، فقال: »َل ِهْجَرَة َبْعَد الَفْتح«.

وكان ملجاشع فرٌس، يقال هلا: الّدبساء، يسابق عليها، ويقال: إنه أخذ 
ف غاية واحدة، مخسني ألف درهم.

وشهد اجلمل مع عائشة ڤ فُقتَِل، وله عقٌب بالبرصة)1(.

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

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، ُقتَِل َيْوم اجلََمل، َقاَل: )ُقْلنَا: ُنَباِيعك عل اهِلْجَرة؟ َقاَل: 

ْسَلم()3(. ْجَرة ألَْهلَها. قلت: عل َما تبايعنا. َقاَل: عل اإْلِ َمَضت اهْلِ

 بـش: مـن بايـع َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص عل اهلجـرة، ُقتَِل يوم اجلمل سـنة 

ست وثلثني)4(.

ْبُن  ُمَالُِد  َلُه:  ُيَقاُل  َأٌخ  َوَلُه  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِه  اللَّ َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن   شص: 

َمْسُعوٍد، َوُقتَِل ُمَاِشٌع َيْوَم اجْلََمِل َسنََة ِستٍّ َوَثَلثنَِي، َوُدفَِن ِف َداِرِه ِف َبنِي 

ِة، َوُهَو ِمَن امُلَهاِجِريَن، َوَلُه ِرَواَياٌت)5(. َسُدوٍس بِاْلَبرْصَ

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 332(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 302(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )400/3(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 50(.

))) »طبقات املحدثني« أليب الشيخ األصبهان )1/ 266(.
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 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي، َرَوى َعنُْه: ُكَلْيُب ْبُن ِشَهاٍب، َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن 

.)1( ، َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ ُعَمرْيٍ

افُِع ِف اْلَبْيَعِة، ِعَداُدُه ِف امُلَهاِجِريَن.  اِهُد لِْلَفْتِح، َوالشَّ  عص: الشَّ

، َوِحْصَن َأْبُروَز َعَل َيَدْيِه َبْعَد َأْن َعَدَل ِمْن َفْتِح  ِقيَل: إِنَّ َفْتَح اْلَقاَساَننْيِ
َج.  َنَاَوْنَد، َشِهَد َمَع َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َقْبَل َذلَِك َفْتَح َتوَّ

اُبوَقِة َسنََة ِستٍّ َوَثَلثنَِي، َوُدفَِن ِف َداِرِه  ُقتَِل َيْوَم اجْلََمِل اأْلَْصَغِر َيْوَم الزَّ
ِة ِف َبنِي َسُدوٍس)2(. بِاْلَبرْصَ

 كو: له صحبٌة وروايٌة. روى عنه: أبو عثمن النَّهدي، وقربه بالبرصة 

معروف)3(.

 ثغ: نزل البرصة. روى عنه: أبو عثمن النَّهدي، وكليب بن شهاب، 
وعبد امللك بن عمري.

وأسلم قبل أخيه مالد.

َوَكاَن ماشع أيام عمر َعَل جيش ياص مدينة توج ففتحها)4(. 

 ذت: له ُصْحبٌة.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2609/5(.
)8) »ذكر أخبار أصبهان« أليب نعيم )1/ 98(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )353/4(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )284/4، 285(.
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روى عنه: أبو عثمن النَّهدي، وُكَلْيب بن وائل، وغريمها )1(.

اَعـُة ْبـُن ُمـَراَرَة ْبِن َسـْلَمى ْبِن َزْيـِد ْبِن ُعَبْيـِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن 7 8  8 مجَّ
َوِل ْبِن َحِنيَفَة ْبِن ُلَجْيِم ْبِن َصْعِب ْبِن َعِليِّ  َيْرُبوعِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن الدُّ

َلِميُّ ڤ. اْبِن َبْكِر ْبِن َواِئِل ْبِن َرِبيَعَة، السُّ

ِذيَن َوَفُدوا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلُموا)2(.  س: َكاَن ِف َوْفِد َبنِي َحنِيَفَة الَّ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َحنِْيَفة، وَعِن ابِن إِْسَحاَق؛ قال: َحنِْيَفة 

ابن لم ْبِن َصْعب ْبِن َعيِلِّ ْبِن َبْكر ْبِن َواِئل ْبِن َقاِسط ْبِن ِهنْب ْبِن َأْفَص ْبِن 
َجِدْيَلة ْبِن َأَسد ْبِن َربِْيَعة بن نَِزار بن َمَعدِّ بن َعْدَنان)3(.

ة، وعراقة من العرانة جبل بِنَاِحَية   ب: استقطع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأقطعه الُقوَّ

اليمن، َحِديثه ِعنْد ِهَشام بن إِْسَمِعيل احلَنَِفي، َوَأْواَلده )4(.

 بش: له صحبٌة استقطع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأقطعه الغورة، وغرابة من العدنة، 

واحلبل بناحية اليمن، ورجع إل بلده فسكنه)5(.

 ع: َسَكَن اْلَيَمَمَة، َوَفَد ُهَو َوَأُبوُه َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 299(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )110/8(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 565(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )384/3، 385(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 98(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2621/5(.
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 ثغ: وفد ُهَو وأبوه َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأقطعه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الغورة، وغرابة، 

واحلبل، وكتب َلُه كتاًبا.

ة مع َخالِد بن الَولِيد، قد  دَّ َوَكاَن من رؤساء بني حنيفة، وله أخباٌر ِف الرِّ
أتينا عليها ِف »الكامل« أيًضا. 

ُه َكاَن جالًسا معه، فرأى َخالٌِد أصحاَب مسيلمة  ومن خربه مع َخالِد: َأنَّ
قد انتضوا سيوفهم، فقال: ماعة، فشل قومك. َقاَل: ال، ولكنها اليمنية، ال 
تلني متونا َحتَّى تشق! َقاَل َخالِد: لشّد ما تب قومك! َقاَل: ألنم حظي 

من ولد آدم)1(. 

َلِميُّ ڤ.7 )  8 مَجاِلُد ْبُن َمْسُعوٍد، َأُبو َمْعَبٍد، السُّ

 ق: كان بمجالد عرج شديد)2(.

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

 ع: َأُخو ُمَاِشٍع، ُقتَِل َيْوَم اجْلََمِل فِيَم َحَكى َعنُْه اْبُن َأيِب َخْيَثَمَة)4(.

 بر: أخو ماشع بن َمْسُعود، له صحبٌة، وال أعلم له رواية، َكاَن إسلمه 
بعد إسلم أخيه بعد الفتح.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )285/4، 286(.
)8) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 332(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 302(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2609/5(.
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َكاَن ماشـع ومالد ابنا مسـعود من وقد عل النَّبيِّ سـنة تسـع، وقربامها 
بالبرصة معروفان: قرب ماشع وقرب مالد)1(.

 كو: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقربه بالبرصة معروف)2(. 

 ثغ: سكن البرصة، َوَكاَن إسلمه بعد إسلم أخيه ماشع بعد الفتح)3(. 

ْمِريُّ ڤ.7 )  8 مْجِديُّ الضَّ

 ع: َغرْيُ َمنُْسوٍب، َغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسْبَع َغَزَواٍت، َذَكَرُه َبْعُض 
ِريَن)4(. امُلَتَأخِّ

 بر: غزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سبع غزوات)5(.

اَرَة ْبِن 7 )  8 ُر ْبُن ِذَياِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْمَزَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعمَّ الُمَجذَّ
َماِلـِك ْبـِن َعْمـِرو ْبِن َبِثيَرَة ْبِن َمْشـُنوَء ْبِن اْلُقَشـِر ْبِن َتِميـِم ْبِن َعْوِذ 
َمَناَة ْبِن َناجِ ْبِن َتْيِم ْبِن َأَراَشَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِبيَلَة ْبِن ِقْسِميِل ْبِن 
َفَراِن ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة، اْلَبَلِوي، َحِليُف اْلَْنَصاِر، 

ِمْن َبِني َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

اِمِت ِف  ِر: َعْبُد اللِه، َوُهَو َقَتَل ُسَوْيَد ْبَن الصَّ  س: َكاَن اْسُم امُلَجذَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1459/4(.
)8) »اإلكمل« البن ماكوال )353/4(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )287/4(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2610/5(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1459/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )287/4(.
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ُر ْبُن ِذَياِد َواحْلَاِرُث ْبُن ُسَوْيِد  اجْلَاِهِليَِّة َفَهيََّج َقْتُلُه َوْقَعَة ُبَعاَث، ُثمَّ َأْسَلَم امُلَجذَّ
اِمِت. اْبِن الصَّ

. ِر ْبِن ِذَياٍد َوَبنْيَ َعاِقِل ْبِن َأيِب اْلُبَكرْيِ وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ امُلَجذَّ

ِر ْبِن ِذَياٍد لَِيْقُتَلُه بَِأبِيِه، َوَشِهَدا  َة امُلَجذَّ َوَكاَن احْلَاِرُث ْبُن ُسَوْيٍد َيْطُلُب ُغرَّ
ْبُن ُسَوْيٍد ِمْن َخْلِفِه  َأَتاُه احْلَاِرُث  َفَلمَّ َجاَل النَّاُس تِْلَك اجْلَْوَلِة  ُأُحًدا،  مَجِيًعا 
ُه َأنَّ احْلَاِرَث  يُل َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخرَبَ َب ُعنَُقُه، َوَقَتَلُه ِغيَلًة، َفَأَتى ِجرْبِ َفَرَ
َر ْبَن ِذَياٍد ِغيَلًة، َوَأَمَرُه َأْن َيْقُتَلُه بِِه، َفَقَتَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ْبَن ُسَوْيٍد َقَتَل امُلَجذَّ
َب ُعنَُقُه بَِأْمِر َرُسوِل اللِه  ِر ْبِن ِذَياٍد، َوَكاَن الَِّذي رَضَ احْلَاِرَث ْبَن ُسَوْيٍد بِامُلَجذَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ُعَوْيَم ْبَن َساِعَدَة َعَل َباِب َمْسِجِد ُقَباٍء.

ِر ْبِن ِذَياٍد َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد)1(. َولِْلُمَجذَّ

بُن  احلَاِرُث  َقَتَلُه  ُأُحٍد،...  َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوِل  َمَع  اْسُتْشِهَد   خط: 

ة َكافًِرا)2(. اِمت، ثمَّ حلق بَِمكَّ ُسَوْيد بِن الصَّ

ا)3(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َولست أحفظ َلُه َخرًبا مرويًّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)4(.

ر؛ ألنه َكاَن مذر اللق، َوُهَو الغليظ، وغلب عليه   بر: قيل له: املجذَّ

وُعِرَف بِِه. 

)8) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )512/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2615/5(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )391/3(.
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شهد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا)1(.

ر الغليظ، واسمه:  ر؛ ألنه َكاَن غليظ اللق، واملجذَّ  بر: قيل له املجذَّ

ِه بن ذياد، َوُهَو الَِّذي قتل سويد بن الصامت ِف اجلاهلية فهيج قتله  َعْبد اللَّ
ر، وشـهد بـدًرا، َوُهـَو الَِّذي قتل أبـا البختي  وقعـة بعـاث، ثم أسـلم املجذَّ

العاص بن هشام بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن قيص يوم بدر. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد َقاَل يوم بدر: من لقي أبا البختي فل يقتله.  َوَكاَن َرُسوُل اللَّ
َوَقاَل مثل ذلك للعباس، وإنم َقاَل ذلك ِف أيب البختي فِيَم ذكروا؛ ألنه مل 
يبلغه عنه شء يكرهه، َوَكاَن من قام ِف نقض الصحيفة التي كتبت قريش 
ر بن ذياد، َفَقاَل له: َيا أبا البختي،  َعَل بني هاشم وبني املطلب، فلقيه املجذَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن قتلك ومع أيب البختي زميل له خرج معه من  قد نى َرُسوُل اللَّ
ر:  مكة َوُهَو جبارة بن مليحة- رجل من بني ليث، َقاَل: وزمييل؟ َفَقاَل املجذَّ

ال والله، َما نحن بتاركي زميلك َما أمرنا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إال بك وحدك.

ث  َقاَل: َفَقاَل َأُبو البختي: ال والله إًذا ألموتن أنا َوُهَو مجيًعا، ال يتحدَّ
ر: إن مل  عني قرشٌّ بمكة أن تركت زمييل حرًصا َعَل احلياة. َفَقاَل له املجذَّ

تسلمه قاتلتك، فأبى إال القتال، فلم نازلة جعل أبو البختي يرجتز:

وال يفـــارق جزًعـــا أكيلـــهلــن يســلم ابــن حــرة زميلــه
َحتَّـى يمـوت َأْو يـرى سـبيله

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )3/ 912(.
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وارجتز املجّذر:

ــيل ــا املجــذر وأصــيل مــن ب ــيأن ــى تنثن ــة َحتَّ ــن باحلرب أطع
وال يــرى مذًرا يفري الفري

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: والـذي بعثك  ر، ثـم أتى َرُسـوَل اللَّ فاقتتـل، فقتلـه املجـذَّ
باحلق، لقد جهدت َعَلْيِه أن يستأرس فآتيك به فأبى إال القتال، فقاتلته فقتلته، 
ر بن ذياد يوم أحد شهيًدا، قتله احلارث بن سويد بن الصامت،  وقتل املجذَّ
ثـم حلـق بمكـة كافـًرا، ثـم أتى مسـلًم بعد الفتـح، فقتلـه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص باملجذر، 
َوَكاَن احلارث بن سويد يطلب غرة املجذر ليقتله بأبيه، فشهدا مجيًعا ُأُحًدا، 
فلم َكاَن من جولة الناس َما َكاَن أتاه احلارث بن سويد من خلفه، فرب 
عنقه، وقتله غيلة، فأتى جربائيل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه بقتل املجّدر غيلة، وأمره 

أن يقتله به، وذلك بعد قدومه املدينة من مكة. 

وقد ذكر ابن إِْسَحاق خربه َعَل نحو َهَذا املعنى بخلف شء منه. 

ِه بن ذياد)1(. وقيل: اسم املجذر: َعْبد اللَّ

 كو: شهد بدًرا)2(.

 ثغ: شهد بدًرا، وهو باملجذر أشهر)3(.

))) »االستيعاب« )1460/4، 1461(.
)8) »اإلكمل« البن ماكوال )274/6(.

))) »االستيعاب« )1460/4، 1461(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(. 

ُع ْبُن َجاِرَيَة، َوِقيَل: اْبُن َيِزيَد ْبِن َجاِرَيَة ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلَعطَّاِف 7 )  8 مَجمِّ
، ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ. اْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن ِزيٍد، اْلَْنَصاِريُّ

ُه َناِئَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َعْبَدَة ْبِن ُأَميََّة.  س: ُأمُّ

ِة، َوَعْبَد اللِه،  ـُع ْبـُن َجاِريـَة: َيَْيى َوُعَبْيـَد اللِه، ُقتَِل َيـْوَم احلَـرَّ َفَوَلـَد ُمَمِّ

ْحَداَحِة ْبِن ُنَعْيِم ْبِن َغنِْم ْبِن إَِياٍس  ُهْم َسْلَمى بِنُْت َثابِِت ْبِن الدَّ َومُجَْيَلَة، َوُأمُّ

. ِمْن َبيِلٍّ

ُه، َقاُلوا: َكاَن ُيَقاُل لَِبنِي َعاِمِر ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن  د ْبِن ُعَمَر َوَغرْيُ نا ُمَمَّ َأْخرَبَ

فِِهْم ِف َقْوِمِهْم. َهِب لَِشَ ُضَبْيَعَة ِف اجْلَاِهِليَِّة: ِكَسُ الذَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َكاَن َسْعُد ْبُن ُعَبْيٍد اْلَقاِرُئ ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف  َقاَل ُمَمَّ

إَِماَم َمْسِجِد َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َفَلمَّ ُقتَِل بِاْلَقاِدِسيَِّة، اْخَتَصَم َبنُو َعْمِرو ْبِن 

َع ْبَن َجاِريَة.  ُموا ُمَمِّ َعْوٍف ِف اإِلَماَمِة إَِل ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوَأمْجَُعوا َأْن ُيَقدِّ

اِر  َ ُه َكاَن إَِماَم َمْسـِجِد الرِّ ـٍع َوُيْغَمُص َعَلْيـِه؛ ألَنَّ َوَكاَن ُيْطَعـْن َعـَل ُمَمِّ

ُع َعْهِدي بَِك َوالنَّاُس  َمُه، ُثمَّ َدَعاُه َبْعَد َذلَِك، َفَقاَل: َيا ُمَمِّ َفَأَبى ُعَمُر َأْن ُيَقدِّ

يَعٌة،  ا َوَكاَنِت اْلَقاَلُة يِل رَسِ َيُقوُلوَن َما َيُقوُلوَن، َفَقاَل: َيا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي ُكنُْت َشابًّ

ُت َما َأَنا فِيُه َوَعَرْفُت األَْشَياَء.  ا اْلَيْوَم َفَقْد َأْبرَصْ َفَأمَّ

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 150(.
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ا، َوَلَقْد مَجََع اْلُقـْرآَن َوَما تَبّقى  َفَسـَأَل َعنْـُه ُعَمـُر َفَقاُلـوا: َما َنْعَلُم إاِلَّ َخـرْيً
ُه إَِماَمُهْم ِف َمْسِجِد َبنِي َعْمِرو ْبِن  َ َمُه ُعَمُر، َفَصريَّ َعَلْيِه إاِلَّ ُسَوٌر َيِسرَيٌة، َفَقدَّ

َعْوٍف. 

َواَل َنْعَلم َمْسِجًدا ُيَتنَاَفُس ِف إَِماِمِه ِمْثَل َمْسِجِد َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

ٌع بِامَلِدينَِة ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَماَت ُمَمِّ

ُه مَجََع اْلُقْرآَن َعَل َعْهِد  ِذي َرَوى اْلُكوفِيُّوَن َأنَّ  وقال أيًضا س: ُهَو الَّ

َ ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن،  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ ُسوَرًة َأْو ُسوَرَتنْيِ ِمنُْه َوُتُوفِّ
َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 ب: َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوُهَو َأُخو يِزيد بن َجاِرَية)3(.

اِر)4(. َ ََذ َمْسِجَد الرِّ  ع: مَجََع اْلُقْرآَن، َوَكاَن َأُبوُه َجاِرَيُة ِمَِّن اختَّ

 بر: معدوٌد ِف أهل املدينة، توف ِف آخر خلفة ُمَعاِوَية. 

ْحَِن بن َيِزيد بن جارية  وروى عنه: ابن أخيه َعْبد الرَّ

ُهَو أخو َزْيد بن جارية، وأبو مها يعرف بحمر الدار)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )291-290/5(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )174/8(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )385/3، 386(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2544/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1362/3، 1363(.
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َجاَل ابُن َمْرَيم   كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى: »َيْقُتُل الدَّ
«، يرويه الزهري وخيتلف عليه فيه)1(.  بَِباِب لِدٍّ

 ثغ: يعد ِف أهل املدينة، َوَكاَن أبوه من اختذ مسجد الرار.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إال سورة أو سورتني.  قيل: إنه َكاَن قد مجع القرآن َعَل عهد َرُسوِل اللَّ
ْحَِن بن َيِزيـَد بن َجاِرَيَة،  روى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َرَوى َعنْـُه ابـن َأِخيِه: َعْبـُد الرَّ

ٍع، َوِعْكِرَمُة بن َسَلَمَة)2(. َوَيْعُقوُب بن ُمَمِّ

 ذت: َلُه ُصحبٌة وروايٌة، َوُهَو مّمع بن يزيد بن جارية.

َوَرَوى أيًضا َعن خنساء بِنْت ِخذام.

َوَعنُْه: ابنه يعقوب، والقاسم بن ممد، وعكرمة بن سلمة.

وقرأ القرآن ف صباه)3(.

ـاِم ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َشـَباَبَة 7 8  8 ُمَحـاِرُب ْبـُن ُمَزْيـَدَة ْبِن َماِلِك ْبِن َهمَّ
اْبِن َعاِمِر ْبِن َحْطَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن َعْبِد اْلَقْيِس الَعْبِديُّ ُثمَّ 

الُمَحاِرِبيُّ ڤ.

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )2/ 5(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )290/4، 291(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 536(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )123/8(.



حابة األماثل 212
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َلِميُّ ڤ.7 -  8 ُمْدِلُج. َوِقيَل: ِمْدَلُج ْبُن َعْمٍرو السُّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو  َها، َذَكَرُه ُمَمَّ  س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ُد ْبُن ُعَمَر، َومَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة. ، َوُمَمَّ َمْعَشٍ

َوَماَت َسنََة مَخِْسنَي َوَذلَِك ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)1(.

 جي: روى عنه: شيح بن عبيد، يعد بالشام)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت سنة مخسني)3(.

ْيُح ْبُن ُعَبْيٍد)4(.  ع: َشِهَد َبْدًرا، َوِقيَل: ِمْداَلٌج، َرَوى َعنُْه: ُشَ

 بر، ثغ: شهد بدًرا ُهَو وأخواه: مالك بن َعْمرو، وثقف بن َعْمرو. 

وشهد مدالج سائر املشاهد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثم توف سنة مخسني. 

ومن أهل احلديث من يقول فيه: مدلج)5(.

 ذت: َحِليُف َبنِي َعْبِد َشْمٍس.

َ َسنََة مَخِْسنَي. َشِهَد َبْدًرا، َوُتُوفِّ

ُه َأْعَلُم)6(. َوَبْعُضُهْم َيُقوُل: ِمْدَلُج بن َعْمٍرو، َحِليٌف لَِبنِي َغنِْم بن َذْوَداَن، َواللَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )91/3(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )405/3(.)8) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 46(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2626/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1468/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )356/4(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 439(.
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، ِمْن َبِني َعْبِد اهلِل ْبِن َكْعٍب ڤ.7    8 ، اْلُخَزاِعيُّ ٌش، اْلَكْعِبيُّ مَحرِّ

 جي: يعد باملدينة)1(.

 زص: يعد ف أهل احلجاز، له صحبة)2(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُعَبْيِد اللِه ْبِن َخالِِد ْبِن ُأَسْيٍد)3(.

ِمْحَصُن ْبُن َأِبي َقْيِس اْبِن اَلْسَلِت، َواْسُم َأِبي َقْيٍس: َصْيِفيٌّ ڤ.7  ) 8

 س: َكاَن َشاِعًرا، َواْسُم األَْسَلِت: َعاِمُر ْبُن ُجَشِم ْبِن َواِئٍل، َومَلْ َيُكْن 

ملِِْحَصـٍن َعِقـٌب، َوَكاَن اْلَعِقـُب ألَِخيـِه َعاِمِر ْبـِن َأيِب َقْيٍس اْنَقَرُضـوا، َفَلْم َيْبَق 

ِمنُْهْم َأَحٌد، َوَكاَن َأُبو َقْيٍس َقْد َكاَد َأْن ُيْسِلَم، َوَذَكَر احْلَنِيِفيََّة ِف ِشْعِرِه، َوَذَكَر 

ِصَفَة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ُيَقاُل َلُه بَِيْثِرَب: احْلَنِيُف)4(.

َمْحِميَّـُة ْبـُن َجـْزِء ْبِن َعْبِد َيُغـوَث ْبِن َعِويـجِ ْبِن َعْمِرو ْبـِن ُزَبْيٍد 7 )) 8
، َوَكاَن َحِليًفا ِلَبِني َسْهٍم ڤ. اَلْصَغُر، َواْسُمُه: ُمَنبٌِّه، الزَُّبْيِديُّ

ِه َقاَل: ِمْن َيِزيُدِن  ُه مَلَّا َكُثَر ُعُموَمُتُه َوَبنُو َعمِّ َي ُزَبْيًدا؛ ألَنَّ َم ُسمِّ  س: إِنَّ

ُهـْم ُزَبْيًدا َما  وا ُكلُّ ًة َعـَل َبنِي َأْوٍد؟ َفَأَجاُبوُه، َفُسـمُّ ًة؟ َيْعنِـي ُيْعطِينِـي ُنرْصَ ُنـرْصَ

، َوُزَبْيـٌد األَْصَغُر ْبـُن َربِيَعَة ْبِن َسـَلَمَة ْبِن  َبـنْيَ ُزَبْيـٍد األَْصَغـِر إَِل ُزَبْيـٍد األَْكـرَبِ

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 48(.
)8) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونًيا« لألزدي )ص: 245(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2605/5(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )302/5(.



حابة األماثل 214
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، َوإَِلْيـِه مِجَاُع ُزَبْيِد ْبـِن َصْعِب ْبِن  َمـاِزِن ْبـِن َربِيَعـَة ْبـِن ُمنَبٍِّه، َوُهَو ُزَبْيـٌد األَْكرَبُ
َسْعِد اْلَعِشرَيِة ِمْن َمْذِحٍج. 

ُأمُّ َمِْمَيَة ْبُن َجْزٍء: ِهنُْد، َوِهَي َخْوَلُة بِنُْت َعْوِف ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن 
 . َحَاَطَة ِمْن ِذي َحِليٍل ِمْن ِحْرَيَ

َوَمِْمَيـُة ْبـُن َجـْزٍء َأُخو ُأمِّ اْلَفْضِل ُلَباَبـَة بِنِْت احْلَاِرِث ُأمِّ َبنِـي اْلَعبَّاِس ْبِن 
َها. َعْبِد امُلطَِّلِب ألُمِّ

 : ِد ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأيِب َسْيٍف اْلُقَرِشُّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَعيِلُّ ْبُن ُمَمَّ َقاَل ُمَمَّ
َكاَن َمِْمَيُة َحِليًفا لَِبنِي َسْهٍم. 

: َكاَن َمِْمَيُة َحِليًفا لَِبنِي مُجٍَح،  اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ
َوَكاَنِت اْبنَُتُه ِعنَْد اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َفَوَلَدْت ُأمَّ ُكْلُثوٍم.

ْجَرِة  َة َقِديًم، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة ِف اهْلِ َوَأْسَلَم َمِْمَيُة ْبُن َجْزٍء بَِمكَّ
الثَّانَِيِة ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا. 

ُل َمَشاِهِدِه امُلَرْيِسيُع، َوِهَي َغْزَوُة َبنِي امُلْصَطِلِق)1(. َوَأوَّ

َة َقِديًم، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة ِف   وقال أيًضا س: َأْسَلَم َمِْمَيُة بَِمكَّ

ُل َمَشاِهِدِه امُلَرْيِسيُع، َوِهَي َغْزَوٌة َبْلُمْصَطِلَق، َواْسَتْعَمَلُه  ْجَرِة الثَّانَِيِة، َوَأوَّ اهْلِ
َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل اْلُُمِس َوُسْهَمِن امُلْسِلِمنَي َيْوَمِئٍذ، َواْسَتْعَمَلُه َعَل األمَْخَاِس 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )184/4(.
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، َفنََزهَلَا)1(. َل إَِل ِمرْصَ وَّ َبْعَد َذلَِك، ُثمَّ َتَ

 ع: َكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْعَمَلُه َعَل اأْلمَْخَاِس، َوُهَو َعمُّ َعْبِد اللِه 

اْبِن احْلَاِرِث ْبِن َجْزٍء)2(.

 بر: َكاَن من مهاجرة احلبشة وتأخر إيابه منها، أول مشاهده املريسيع، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل األمخاس، وأمره أن يصدق َعْن قوم بني هاشم  واستعمله َرُسوُل اللَّ
ِف مهور نسائهم، منهم الفضل بن العباس)3(.

ر عوده منها،   ثغ: َكاَن قديم اإلسلم، وهو من مهاجرة احلبشة، وتأخَّ

وأول مشاهده املريسيع، واستعمله النَّبِيُّ َعَل األمخاس)4(.

 جر: كان قديم اإلسلم، وهاجر إل احلبشة، وكان عامل َرُسوِل الله 

ملسو هيلع هللا ىلص عـل األمخـاس ثبـت ذكـره بذلـك ف »صحيـح مسـلم« مـن حديث عبد 
املطلب بن ربيعة بن احلارث أنه ملا سأل النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هو والفضل بن العباس 
ما َأْوَسماُخ النَّماِس، َوَلكِمن اْدُعوا ِل  أن يسـتعملها عـل الصدقـات فقـال: »إِنَّ
ج بنته الفضل بن العباس، وأمره أن يصدق  َمِْمَيَة ْبَن َجْزٍء«، فأمره أن يزوِّ

عنهم مهور نسائهم احلديث هبذه القصة)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )502/9(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2627/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1463/4(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )343/4(.
))) »اإلصابة« البن حجر )70/10(.
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مَحيَِّصُة ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدعة ْبِن 7 8) 8
، َأُخو ُحَويَِّصَة ڤ. ، الَخْزَرِجيُّ ، اْلَْنَصاِريُّ َحاِرَثَة، ِمَن اْلَْوِس، اْلَحاِرِثيُّ

ه إدام بنت اجلموح بن زيد بن حرام، من بني سلمة.   س: ُأمُّ

هم ُسهيمة بنت أسلم بن حريش بن  فولد ميصُة: ُمكنًِفا، وثعلبَة، وأمُّ
عدي بن مدعة بن حارثة. 

ه القبطّبة ال عقب له.  وعبَد الرحن، وُأمُّ

هم هند بنت َعْمرو بن اجلموح  وحراًما، ودحيَة، والربيَع ال عقب هلم، وأمُّ
ابن زيد بن حرام بن غنم، من بني سلمة. 

ه ليل بنت سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن  وشعيًبا ال عقب له، وُأمُّ
عدي بن مدعة بن حارثة. 

ها هند بنت ربيعة بن معقل، من بني سليم، من بني نارضة  وُأمامَة، وأمُّ
ابن ُخفاف. 

وشهد ميصُة ُأُحًدا، والندَق، واملشاهَد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

فراء ف خيرب، وبعثه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إل أهل فدك يدعوهم  وكان ف السُّ
إل اإلسلم وخيوفهم أن يغزوهم كم غزا أهل خيرب، ويل بساحتهم، فأخرب 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بم قالوا، ورأسهم يومئٍذ يوشُع بن نون، فصاحلهم َرُسوُل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص أن يقن دماءهم وجيليهم. 

وأطعم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ميصَة بَن مسعود بخيرب ثلثني وسًقا؛ ألنه كان 
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من السفراء، وله عقب)1(.

اِم.  ع: اْسَتْفَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َكْسِب احْلَجَّ

ُد ْبُن َسْهِل ْبِن َأيِب َحْثَمَة، َواْبنُُه َسْعُد ْبُن ُمَيَِّصَة)2(. َرَوى َعنُْه: ُمَمَّ

 بر، ثغ: يعد ِف أهل املدينة، بعثه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إل أهل فدك يدعوهم 
إَِل اإلسلم.

 وشهد ُأُحًدا، والَنَْدَق، وما بعدها من املشاهد.

َوُهَو أخو حويصة بن َمْسُعود، َعَل يده أسلم أخوه حويصة بن َمْسُعود. 

َوَكاَن حويصة بن َمْسُعود أكرب منه، َوَكاَن ميصة أنجب وأفضل.

روى ميصة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف كسب احلجام)3(.

 ذت: أخو ُحَويصة، َوُيَقاُل فيهم: بتشديد الياء وختفيفها.

شهد ُأُحًدا َوَما َبْعَدها، وُمَيصة األصغر منهم، َوُهَو أسلم قبل أخيه، 
َلُه أحاديث.

وعنه: حفيده َحرام بن سعد بن ُمَيصة، وابنه سعد، وبشري بن َيَساٍر، 
وممد بن زياد اجلَُمحي، وغريهم)4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )285/4(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2607/5(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1463/4، 1464(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )344/4(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 537(.
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مْخَرَفُة اْلَعْبِديُّ ڤ.7 )) 8

ا من هجر، َلُه ُصْحَبٌة)1(.  ب: جلب َبزًّ

 ع: َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعاَمَلُه)2(.

ْبِن 7 )) 8 َعاِمِر  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبِن  َعْوِف  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  ُسَلْيِم  ْبُن  ِمْخَنُف 
وِل ِمْن َسْعِد َمَناَة ْبِن َعاِمٍر الَْزِديُّ  ُذْهِل ْبِن َماِزِن ْبِن ِذْبَياَن ْبِن الدُّ

اْلَغاِمِديُّ ڤ.

 س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنَزَل اْلُكوَفَة َبْعَد َذلَِك ِمْن َوَلِدِه َأُبو 
ِمْنٍَف ُلوُط ْبُن َيَْيى)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغاِمٍد)4(.

 جي: يعد بالبرصة)5(.

 ط: أسلم منف، وصحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو بيت األزد بالكوفة. 

وكان لـه إخـوة ثلثـة، يقـال ألحدهم: عبد شـمس، ُقتَِل يـوم النخيلة، 
والصقعب ُقتَِل يوم اجلمل، وعبد الله ُقتَِل يوم اجلمل. 

وكان من ولد منلف بن سليم: أبو منف لوط بن ييى بن سعيد بن 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )388/3(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2640/5(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )157/8(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 306(.
))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 42(.
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منف بن سليم، الذي يروى عنه أيام الناس)1(. 

ة )2(.  ب: روى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اأْلُْضِحية، عداده ِف أهل الَبرْصَ

ث عنه: عامر أبو رملة)3(.  زص: له صحبٌة، حدَّ

ُه َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب َأْصَبَهاَن)4(. نَي،... َوالَّ يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف الَبرْصِ

 عص: اْلَواِقُف َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِعَرَفاٍت،... اْسَتْعَمَلُه َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب 
ُه َأْصَبَهاَن، َسَكَن اْلُكوَفَة، َوَلُه هِبَا َداٌر)5(. َوَوالَّ

 بر: يعد ِف الكوفيني، وقد عده بعضهم ِف البرصيني.

ه َعيِلُّ بُن َأيِب َطالٍِب أصبهان، َوَكاَن َعَل راية األزد يوم صفني.  والَّ

ِه، ُقتَِل يوم اجلمل؟  َوَكاَن له أخوان: الصقعب، وَعْبد اللَّ

ومن ولده: منف بن سليم َأُبو منف صاحب األخبار، واسم أيب منف 
صاحب األخبار: لوط بن َيَْيى بن َسِعيد بن منف بن سليم. 

ال أحفظ ملخنف بن سليم َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إال حديث األضحى والعترية. 

روى عنه: أبو رملة، ويقال: َأُبو رميلة، وابنه حبيب بن منف)6(.

))) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 47(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )405/3، 406(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونًيا« لألزدي )ص: 240(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2611/5(.

))) »ذكر أخبار أصبهان« أليب نعيم )1/ 100، 101(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1467/4(.
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 ثغ: َلُه صحبٌة. روى عنه: َأُبو رملة، واسمه َعاِمر. 

يعد ِف الكوفيني، َوَكاَن نقيب األزد بالكوفة. وقيل: إنه برصي.

واستعمله َعيلُّ بُن َأيِب طالب كرم اللَّه وجهه َعَل مدينة أصفهان، وشهد 
معه صفني، َوَكاَن معه راية األزد. 

ومن ولد منف بن ُسَلْيم: َأُبو منف لوط بن َيَْيى بن َسِعيد بن منف 
ابن ُسَلْيم صاحب األخبار والسري)1(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: أبو َرمَلة)2(.

َلِميُّ ڤ.7 )) 8 ، ُثمَّ السُّ مَخوَُّل ْبُن َيِزيَد، َأُبو اَلقاِسِم، الَبْهِزيُّ

ِذي َمرَّ بَِظْبٍي: َحاِقٍف  : الَّ  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم، والَبْهِزيُّ
وهم مرومون.

واْلَبْهِزّيون والُسَلْيمون َواِحٌد)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: اْبنه اْلَقاِسم بن مول)4(.

 ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاأْلَْبَواِء ُمَتَحاِكًم إَِلْيِه)5(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )352/4(.
)8) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )4273(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 303(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )401/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2628/5(.
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 نق: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: اْبنه اْلَقاِسم بن مول)1(.

ِمْدَعم، َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.7 )) 8

 س: كان أسـود، وهبـه لَرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص رفاعـُة بـُن زيـد بـن وهب 
، فكان يسـافر مع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ويرحل له، فبينـا هو يطُّ رحَل  اجلذامـيُّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بوادي القرى، أتاه سهم عائر، فأصابه فقتله، فقال الناس: 
مْمَلَة  هنيًئـا لـه اجلنـة! فقال َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َكلَّ َوالَِّذي َنْفمِس بَِيِدِه، إِنَّ الشَّ

الَّتِي َأَخَذَها َيْوَم َخْيَبَ ِمَن اْلَغنَائِِم َلْ ُيِصْبَها الْقَسُم َلَتْشَتِعُل َعَلْيِه َناًرا«)2(.

 ق: كان مدعٌم عبًدا لرفاعة بن زيد اجلذامي، فوهبه لَرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 
ويقال: هو الذي قال فيه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حني كان يط رحله فجاءه سهم عابر 
َها  ْمَلَة الَّتِي َغلَّ ، إِنَّ الشَّ فقتله. فقال الناس: هنيًئا له اجلنة. فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكلَّ

ق َعَليِه ِف َناِر َجَهنَّم«)3(. َتِ َيْوَم َخْيَب َتْ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. َكاَن عبًدا لرفاعة بن زيد بن وهب اجلذامي   بر: مول َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْو  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، واختلف هل أعتقه َرُسوُل اللَّ الضبي، فأهداه إَِل َرُسول اللَّ
مات عبًدا، وخربه مشهور بخيرب، َوُهَو الَِّذي غل الشملة يوم خيرب، وجاء 

ْمَلَة َلَتْشَتِعُل َعَلْيِه َناًرا«. ِف احلديث: »إِنَّ الشَّ

وُقتَِل بخيرب، أصابه سهم غرب فقتله. حديثه عند مالك وغريه. وقد 

))) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )723(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )102/5(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 148(.
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قيل: إن العبد األسود غري مدعم، وكلمها قتل بخيرب.

والله أعلم)1(.

ِه.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فأعتقه َرُسوُل اللَّ  ثغ: أهداه رفاعة بن زيد اجلذامي لَرُسوِل اللَّ
ْمَلة ِف غزوة خيرب وقتل، فقال َرُسوُل الله:  وقيل: مَلْ يعتقه. وهو الَِّذي غلَّ الشَّ

ْمَلَة َلَتْشَتِعُل َعَلْيِه َناًرا«)2(. »إِنَّ الشَّ

مْدُلوٌك َأْو ُمدرٌك، َأُبو ُسْفَياَن، الَفَزاِريُّ ڤ.7 8) 8

 جي: يعد بالشام)3(.

 ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأسلم، َفَدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َومسح بَِرْأِسِه، َفَكاَن 
َرأس أيب ُسْفَيان َما مسته َيد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أسود، وسائره َأبيض)4(.

ام، َلُه ُصْحَبٌة)5(.  ب: سكن الشَّ

 زص: له صحبٌة. قال: ذهبت مع موايل إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فأسلموا 
وأسلمت معهم، فدعان َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فمسح رأس بيده، ودعا يل بالربكة)6(.

اِميِّنَي، َأَصاَبْتُه َمْسَحٌة ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َرْأِسِه َفاْسَودَّ   ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1468/4(.
)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )355/4(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 39(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )383/3(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )382/3(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونًيا« لألزدي )ص: 244(.
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َشْعُرُه)1(.

 بر: أسلم َمَع مواليه حني قدموا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ومسح رأسه، 
فلم يشب منه موضع يد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 كـر: لـه صحبٌة، روت عنـه: آمنة أو أمية بنت أيب الشـعثاء الفزارية، 
وقطبة موالة أيب الشعثاء)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ومسح النُّبيُّ   ثغ: أسلم مع مواليه حني قدموا َعَل َرُسوِل اللَّ
رأَسه)4(.

مذكوٌر الُعْذِريُّ ڤ.7 -) 8

 كر: رجٌل له صحبٌة، شهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غزوة دومة اجلندل، وكان 
دليله إليها له ذكر)5(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، شهد مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غزوة دومة اجلندل، َوَكاَن دليله 
إليها، َلُه ذكٌر.

والنَّبيُّ مَلْ يس إَِل دومة اجلندل، إنم أرسل إليها جيًشا مع َخالِد بن الَولِيد 
ڤ، فربم كان دليل ذلك اجليش)4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2645/5(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1468/4(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )57/ 191(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )357/4(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )57/ 200(.
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مْرَحٌب َأْو َأُبو َمْرَحٍب ڤ.7  ) 8

 جي: روى عنه: الشعبي، يعد باملدينة)1(.

ْحَن بن   ب: َقاَل: َكَأنِّ أنظر ِف قرب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَبَعًة أحدهم: َعْبد الرَّ
َعْوف.

.)2( يروي َعنُه الّشعبِيُّ

ِذيَن َشِهُدوا َدْفَن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.  ع: َكاَن َأَحَد الَّ

 بـر: يعـد ِف الكوفيـني من الصحابـة. روى عنه الشـعبي، هكذا َقاَل 
َعَل الشك)4(. 

ْيَقُل ڤ.7  8 8 مْرُزوٌق الصَّ

 ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وزعم أن قبيعته كانت   بر: له صحبٌة، صقل سيف َرُسوِل اللَّ
فضة. ِف إِْسنَاِد َحِديثِِه لنٌِي. 

.)6( ْيَقُل احِلْميِصُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو احْلََكِم الصَّ

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 46(.
)8) »الثقات« البن ِحبَّان )407/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2643/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1469/4(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2634/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1469/4(.
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ْبُن 7 )8 8 ُخْدَرَة  َوُهَو  اْلَْبَجِر  ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبِن  ِسَناِن  ْبُن  ُمَريُّ 
َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ الَْنَصاِريُّ الُخْدِريُّ ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا)1(.

 جر: َذَكَرُه اْلَعَدِويُّ وقال: َشِهَد ُأُحًدا.

: شهد ُأُحًدا، وبيعَة الرضوان، وغاب َعن خيرب فأسهم  وقال الَواِقِديُّ
له َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص منها)2(.

مْسَرٌح، َأُبو ِميٍل، اْلَْشَعِريُّ ڤ.7 88 8

 جي: روت عنه ابنته، قيل: يعد باملدينة)3(.

 ع: َلُه ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُرْؤَيٌة)4(.

 بر: له صحبٌة، مل يرو عنه غري ابنته)5(. 

، َمْوَلى ِزْنَباعِ ْبِن روحِ ْبِن َسَلَمَة، 7 )8 8 َمْسُروُح ْبُن سندٍر الخصيُّ
، ُيْكَنى َأَبا اَلْسَود ڤ.  الُجَذاِميُّ

 ن: له صحبٌة، قدم مرص بعد الفتح بكتاب عمر بن الطاب ڤ 
بالوصاة به، وكان قد أتى إل عمر، فقال: إن شئت أن تقيم عندي، أجريت 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )364/4(.
)8) »اإلصابة« البن حجر )128/10(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 43(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2639/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1473/4(.
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عليك مااًل، فانظر أيَّ املواضع أحبَّ إليك فأكتب لك. فاختار مرص، فلم 
قدم عل عمرو، أقطعه أرًضا واسعًة وداًرا، وأقطع منية. 

روى عنه أهل مرص حديثني. روى عنه: مرثد بن عبد الله اليزن، وربيعة 
ابن لقيط التجيبي، ويقال: سندر اليص، وابن سندر أثبت. 

توف بمرص ف أيام عبد العزيز بن مروان.

ويقال: كان مواله وجده يقّبل جارية، فجّبه وجدع أنفه، وأذنيه، فأتى 
إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فشكا ذلك إليه، فأرسل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إل زنباع، فقال: 

َّا َتْأُكُلون«. ُلوُهم َما َل ُيطِيُقوَن، َوَأْطِعُموُهم ِم مِّ »َل ُتَ

وكان له ماٌل كثرٌي من رقيق، وغري ذلك، وكان ذا دهاء، منكًرا جسيًم، 
ر حتى أدرك زمان عبد امللك بن مروان. وعمِّ

وكان لروح بن سلمة أيب زنباع، فورثه أهل العدائد بروح، يوم مات)1(.

مْسَطُح ْبُن ُأَثاَثَة ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 7 )8 8
، ُيْكَنى َأَبا َعبَّاٍد الُقَرِشيُّ الُمطَِّلبيُّ ڤ. ُقَصيٍّ

 ، ُه ُأمُّ ِمْسَطِح بِنُْت َأيِب ُرْهِم ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ  س: ُأمُّ

َوَكاَنْت ِمَن امُلَباِيَعاِت، وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ِمْسَطِح ْبِن ُأَثاَثَة َوَزْيِد ْبِن 
ِد ْبِن إِْسَحاَق. ِن، َهَذا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ امُلَزيِّ

َها َمَع  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشـِهَد ِمْسـَطُح َبـْدًرا، َوُأُحًدا َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ َقـاَل ُمَمَّ

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )472-470/1(.
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َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْطَعَمُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْبَن إِْلَياَس بَِخْيرَبَ مَخِْسنَي َوْسًقا، 

َ َسنََة َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي، َوُهَو َيْوَمِئٍذ اْبُن ِستٍّ َومَخِْسنَي َسنًَة)1(.  َوُتُوفِّ

 ق: شهد بدًرا، وُأُحًدا، واملشاهد كلها.

وكان أبو بكر جيرى عليه، وهو الذي قذف عائشة ڤ، والذي ُقِذَفت 
أها الله تعال من ذلك)2(. به: صفوان بن املعّطل، فربَّ

 ب: شهد َبْدًرا، توّف سنة َأربع َوَثَلثنَِي، َوُهَو ابن ِسّت َومخسني سنة. 

َوقد قيل: إِن مسطح لقب، َوَكاَن اْسمه: َعْوف. َوَلْيَس َذلِك بَِمْشُهور َأنه 
َقاَله ابن إِْسَحاق َوحده.

ه بنت أيب رهم بن املطلب بن َعْبد منَاف)3(. َوأمُّ

 بش: من شهد بدًرا، توف باملدينة سنة أربع وثلثني، وهو ابن ست 

ومخسني سنة)4(.

يُق  دِّ ِذي آَل َأُبو َبْكٍر الصِّ ْفِك، َوُهَو الَّ ِة اإْلِ  ع: ُهَو ِمْسَطٌح امَلْذُكوُر ِف ِقصَّ

فِيِه َأْن اَل َينَْفَعُه بِنَافَِعٍة، َوَكاَن َقِريًبا َلُه)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )50/3(.
)8) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 328(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )383/3(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 32(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2207/4(.
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 وقال أيًضا: ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بر: هو املعروف بمسطح، شهد بدًرا. 

وتوف سنة أربع وثلثني، َوُهَو ابن ست ومخسني سنة.

وقد قيل: إنه شهد ِصفِّني مع َعيِلٍّ ڤ، َوُهَو األكثر)2(. 

ه سلمى بنت صخر بن عامر ابن كعب بن سعد بن تيم   بر، ثغ: أمُّ
ابن مرة، وهي ابنة خالة أيب بكر الصديق.

وقيل: أم مسطح بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف، وأمها رائطة 
بنت صخر بن عامر، خالة أيب بكر الصديق. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  شهد بدًرا، ثم خاض ِف اإلفك َعَل عائشة ڤ، فجلده َرُسول اللَّ
فيمن جلد ِف ذلك، َوَكاَن َأُبو َبْكر ينفق َعَلْيِه فأقسم أال ينفق عليه، فنزلت: 
ژڃ ڃ چ چ چ چژ اليـة ]النـور: 22[. ويقـال: مسـطح 

لقب، واسمه عوف بن أثاثة.

توف سنة أربع وثلثني، َوُهَو ابن سّت ومخسني سنة. 

وقد قيل: شهد مسطح صفني، وتوف سنة سبع وثلثني)3(.

َها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.   جو: شهد َبْدًرا، وُأُحًدا، واملشاهَد كلَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2614/5(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1224/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1472/4، 1473(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )380/4(.
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َوُتوفِّ سنة َأربع َوَثَلثنَِي، َوُهَو اْبُن ِسّت َومخسني سنة)1(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة، شهد َبْدًرا َمَع َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه ذكر ِف َحِديث اإْلِْفك)2(.

 ثغ: هو مسطح املذكور ِف قصة اإلفك، شهد بدًرا، وقيل إنه شهد 

، وقيل: توف قبلها سنة أربع وثلثني، واألّول أكثر. صفني َمَع عيلٍّ

ها ريطة  وأمُّ عوٍف ِهَي اْبنَُة َأيِب رهم بن املطلب، واسـمها: سـلمى، وأمُّ
بِنْـت صخـر بـن َعاِمـر التيمي خالـة َأيِب َبْكر الصديـق، وهلذه القرابـة َكاَن َأُبو 
  ُه أ اللَّ َبْكر ُينِْفُق عليه، فلم َكاَن ِف اإلفك منه ما ُهَو مشهور، وبرَّ
ُه ال ينفق َعَلْيِه، فأنزل اللَّه َتَعال: ژڃ ڃ  َعاِئَشَة ڤ، أقسم َأُبو َبْكر َأنَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎڎژ الية ]النور: 22[. 

فرجع َأُبو َبْكر إَِل النفقة َعَلْيِه، وَقاَل: إن أحب أن يغفر اللَّه يل)3(.

ِة اإِلْفِك. ، امَلْذُكْوُر ِف ِقصَّ ، الَبْدِريُّ  ذس: امُلَهاِجِريُّ

ا، ُينِْفُق َعَلْيِه َأُبو َبْكٍر)4(.  َكاَن َفِقرْيً

 ذت: املذكور ف حديث اإلفك.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 89(.
)8) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )10(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )8/4، 9(.
))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 187، 188(.
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يق)1(. دِّ شِهد بدًرا، واملشاهَد بعَدها، وكان فقرًيا ُينِْفُق عليه َأُبو بكر الصِّ

 جر: كان اسُمُه: )عوًفا(، وأما مسطح فهو لقبه. 

ـه بنـت خالـة أيب بكـر أسـلمت وأسـلم أبوهـا قديـًم، وكان َأبو بكر  وأمُّ
يمونه لقرابته منه فلم خاض مع أهل اإلفك ف أمر عائشة حلف َأبو بكر أال 
ينفعه فنزلت: ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ 

الية ]النور: 22[.

فعاد َأبو بكر إل اإلنفاق عليه ثبت ذلك ف الصحيحني ف حديث عائشة 
الطويل ف اإلفك وف الرب الذي َأخرجه َأبو داود من وجه آخر، َعن عائشة 

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص جلد الذين قذفوا عائشة وعده منهم.

ومات مسطح سنة أربع وثلثني ف خلفة عثمن، وُيقال: عاش إل خلفة 
، وشهد معه صفني، ومات ف تلك السنة سنة سبع وثلثني)2(. عيلٍّ

ُمْسِلُم ْبُن ِرَياحٍ الثََّقِفيُّ ڤ.7 )8 8

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

، اَلَسِديُّ ڤ.7 )8 8 ، اْلَكاِهِليُّ الُمَسوَّر ْبُن َيِزيَد الَماِلِكيُّ

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي، َشِهَد َصَلَة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِقَراَءَتُه. 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 230(.
)8) »اإلصابة« البن حجر )139/10(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )16/4(.



231 حرف الميم

.)1( َرَوى َعنُْه: َيَْيى ْبُن َكثرٍِي اْلَباِهيِلُّ

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

روى عنه: ييى بن كثري الباهيل الكوف. 

له حديٌث واحٌد ف الصلة وال يعرف)2(. 

الُمَسيُِّب ْبُن َحْزِن ْبِن َأِبي َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن 7 88 8
اْبِن َمْخُزوٍم، َأُبو َسِعيٍد، الُقَرِشيُّ ڤ.

َها ُأمُّ  ِه ْبِن َأيِب َقْيٍس، َوُأمُّ ُه ُأمُّ احْلَاِرِث بِنُْت ُشْعَبَة ْبِن َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ

َحبِيٍب بِنُْت اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.

ْحَِن َدَرَج، َوَعْمًرا، َوَأَبا  َفَوَلَد امُلَسيُِّب ْبُن َحْزٍن: َسِعيًدا اْلَفِقيَه، َوَعْبَد الرَّ
ُهْم ُأمُّ َسِعيٍد بِنُْت ُعْثَمَن ْبِن َحِكيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن  اِئَب، َوُأمُّ ًدا، َوالسَّ َبْكٍر، َوُمَمَّ
َها: َرْيَطُة بِنُْت َسـِعيِد ْبـِن َيْرُبوِع ْبِن َعنَْكَثـَة ْبِن َعاِمِر  َحاِرَثـَة ْبـِن اأْلَْوَقـِص، وُأمُّ

اْبِن َمُْزوٍم)3(.

ُه بِنُْت ُشْعَبَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأيِب َقْيِس   ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َسِعيٌد، َوُأمُّ

اْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسٍل. 

َجَرِة، َوُقتَِل َحْزٌن َيْوَم اْلَيَمَمِة)4(. َت الشَّ َوَكاَن امُلَسيُِّب ِمَّْن َباَيَع َتْ

)8) »اإلكمل« البن ماكوال )189/7(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2550/5(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )100/6(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2598/5(.
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 بر: والد َسِعيد بن املسيب الفقيه، هاجر مع َأبِيِه حزن بن أيب وهب. 

كان املسيب من بايع تت الشجرة.

روى عنه ابنه سعيد)1(.

 كر: هو والد سعيد بن املسيب املخزومي، له صحبٌة.

وهـو مـن بايـع تت الشـجرة، وروى عن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثـا، وعن أبيه 
حزن بن أيب وهب.

روى عنه: ابنه سعيد بن املسيب.

وشهد الريموك)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة أيًضا، وابنه سعيد بن املسيب أحد الفقهاء، 
روى عن مجاعة من الصحابة ڤ )3(.

 ثغ: هو والد َسِعيد بن املسيب الفقيه املشهور.

هاجـر املسـيب إَِل املدينـة مـع أبيه حـزن، َوَكاَن املسـيب مـن بايع تت 
الشجرة ِف قول.

وشهد الريموك بالشام، روى عنه: ابنه َسِعيد بن املسيب)4(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1400/3(.
)8) »تاريخ دمشق« البن عساكر )58/ 181(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )10/6(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )401/4(.
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َجرة. روى عنه: ابنه سعيد بن املسيب)1(.  ذت: مّن بايع تت الشَّ

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

 جر: والد سعيد له وألبيه حزن صحبة)3(.

مشمرٌج ڤ.7 -8 8

ْعِدّي، َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو َعيّل بن حجر بن   ب: َجدُّ َعيّل بن حجر السَّ
سعد بن إَِياس بن مَقاتل بن املشمرج)4(.

ُس ْبُن ُسْفَياَن ْبِن َخَفاَجَة ْبِن النَّاِبَغِة ْبِن ُعَتَر ْبِن َحِبيِب ْبِن 7  8 8 ُمَضرِّ
َواِئَلَة ْبِن ُدْهَماَن ْبِن َنْصِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن النَّْصِريُّ ڤ.

، َوَذَكَرُه اْلَعبَّاُس   س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم َوَشِهَد َمَعُه َيْوَم ُحننَْيٍ
اْبُن ِمْرَداٍس ِف ِشْعِرِه)5(.

، ِمْن َبِني َماِزِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َتِميٍم 7  ) 8 ُف ْبُن بهصِل الَماِزِنيُّ ُمَطرِّ
التَِّميِميُّ الَماِزِنيُّ ڤ.

 بر: َلُه صحبٌة، وال أعلم َلُه رواية)6(.

)8) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 193(.
))) »اإلصابة« البن حجر )180/10(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )406/3(. والغرض من إيراد ابن حبان نسَب عيلِّ بِن ُحْجٍر إل املشمرج 
= أن يبنيِّ أنه أحد أجداده، وليس جده املباش.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )77/8(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1401/3(.
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مْطِعُم ْبُن ُعَبْيَدَة اْلَبَلِويُّ ڤ.7 )) 8

، روى عنه: ربيعة بن لقيط)1(.  ن: صحايبٌّ

ِريَن، َوَزَعَم َأنَّ َلُه ُصْحَبًة)2(. نَي، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف امْلرِْصِ

 ثغ: عداده ِف أهل مرص، َلُه صحبٌة)3(.

ُمِطيُع ْبُن اَلْسَوِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 7 8) 8
ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب َأَحِد َبِني َعِديِّ ْبِن َكْعٍب الُقَرِشيُّ الَعَدِويُّ ڤ.

ُه اْلَعْجَمُء، َوِهَي ُأَنْيَسُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َعِفيِف ْبِن   س: ُأمُّ

َها َصِفيَُّة بِنُْت َوْهِب ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة.  ُكَلْيِب ْبِن َحَبِشيََّة ِمْن ُخَزاَعَة، َوُأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ُه َرُسوُل اللَّ َة، َفَسمَّ َوَكاَن اْسُم ُمطِيٍع: الَعاَص، َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
)ُمطِيًعا()4(.

ُه اْلَعْجَمُء َوِهَي ُأَنْيَسُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن اْلَفْضِل ِمْن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

ُخَزاَعَة.

َة. َوَأْسَلَم ُمطِيٌع َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ُد ْبُن َسْعٍد: َماَت ُمطِيٌع ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن ڤ)5(. َقاَل ُمَمَّ

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )476/1(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )412/4(.)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2601/5(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )101/6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )12/8(.



235 حرف الميم

ِه  ه َرُسوُل اللَّ َنا ُمْصَعب، َقاَل: َكاَن اسمه: )العايص(، فسمَّ  خ: َأْخرَبَ
ملسو هيلع هللا ىلص: )مطيًعا()1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمطِيًعا(.  ُه َرُسوُل اللَّ  ص: َكاَن اْسُمُه: )الَعاص(، َفَسمَّ

َماَت ِف آِخِر ِخَلَفِة ُعْثَمَن ڤ)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمطيًعا، َوَكاَن اْسُمه: )الَعاِص(.  ُه َرُسول اللَّ  ب: َسمَّ

ه العجمء بنت َعامر احلَاِرثِي.  أمُّ

َماَت ِف خَلَفة ُعْثَمن)3(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمطيًعا(.   ب، بش: َلُه ُصْحَبٌة، َوَكاَن اسمه: )الَعاِص(، َفَسمَّ

بن  عبيد  بن  َعْوف  بن  َنْضَلة  بن  َحاِرَثة  بن  اأْلسود  بن  ُمطِيع  َوُيَقال: 
عويج بن عدي َأُبو َعْبد اللَّه. 

ه العجمء بنت َعامر بن الفضل احلَاِرثِي.  أمُّ

ان)4(. توّف ِف خَلَفة ُعْثَمن بن َعفَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمطِيًعا(.   ع: َكاَن اْسُمُه: )الَعاِص(، َفَسمَّ

َوُهَو ُمطِيُع ْبُن اأْلَْسَوِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َحْرَثاَن ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد 

))) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )1/ 184(.
)8) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )68/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )405/3(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )390/3(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 62(.
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 . اْبِن ُعَوْيِج ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب اْلَعَدِويُّ

ُه: اْلَعْجَمُء بِنُْت َعاِمِر ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َعِفيِف ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َحَبِشيََّة  َوُأمُّ
. اْلَُزاِعيُّ

َ آِخَر ِخَلَفِة ُعْثَمَن ڤ)1(. ُتُوفِّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمطِيًعا(، َوَقاَل لعمر   بر، ثغ: َكاَن اْسُمُه: )الَعاِص(، َفَسمَّ
ابن الطاب: إن ابن عمك العاص ليس بعاص، ولكنه مطيع. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إياه  ِه بن مطيع، وروي ِف تسمية َرُسول اللَّ روى عنه: ابنه َعْبد اللَّ
مطيًعا خرٌب رواه أهُل املدينة. 

َقاُلـوا: ومل يـدرك مـن العصـاة مـن قريـش اإلسـلم أحد غـري مطيع بن 
َبرْي  فة قلوهبم، وأوىص إَِل الزُّ األسود َهَذا أسلم يوم فتح مكة، َوُهَو من املؤلَّ

ابن العوام، ومات ِف خلفة ُعْثَمن ڤ. 

َبْعَد الَيْوم  ا  من حديثه أنه سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َل ُيْقَتل ُقَرِشٌّ َصْبً
َة-«)2(. -َيْعنِي َبْعَد َفْتِح َمكَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمطيًعا()3(.  جو: َكاَن اْسُمه: )الَعاِص(، َفَسمَّ

ُر ْبُن َراِفعِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث 7 )) 8 ُمَظهِّ
اْبِن اْلَخْزَرجِ ِمَن اْلَْوِس الَْنَصاِريُّ ڤ.

)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1476/4(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2599/5(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 202(.
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ه أم كلثوم بنت َعْمرو بن كعب بن عبس بن حرام بن جندب،   س: ُأمُّ
من بني عدي بن النجار.

وقـد شـهد مظهـر ُأحًدا واملشـاهَد مـع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأدرك خلفة 
عمر بن الطاب)1(.

 بر: أخو ظهري بن رافع ألبيه وأمه، ومها عم رافع بن خديج، هلم صحبة 
روى عنهم ابن أخيهم رافع بن خديج.

شهد ُأُحًدا مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأدرك خلفة ُعَمر بن اْلَطَّاِب)2(. 

 كو: أخو ظهري بن رافع، وعم رافع بن خديج. 

له صحبٌة وروايٌة، روى عنه ابن أخيه رافع بن خديج)3(. 

 ثغ: هو أخو ظهري بن رافع ألبيه وأمه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  وشهد مظهر ُأُحًدا وما بعدها مع َرُسوِل اللَّ

وأدرك خلفة عمر بن الطاب)4(.

مْعَداُن ْبُن اَلْسَوِد ْبِن َعْبِد اهلِل، َأُبو اْلَخْيِر، ُيْعَرُف ِبُجْفِشيٍش ڤ.7 )) 8

 ط: كان يقال ملعدان: )اجلفشيش(، وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع األشعث 
ابن قيس، وهو الذي قال يا رسول الله: ألست منا، فسكت مرتني، ثم قال 

)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1477/4(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )271/4(.
))) »اإلكمل« البن ماكوال )201/7(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )416/4(.
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نَما َول َننَْتِفي ِمْن َأبِينَما َنْحُن َبنُو النَّْضِ ْبمِن كِنَاَنَة«،  ما َل َنْقُفموا ُأمَّ ف الثالثـة: »إِنَّ
فقال األشعث: فضَّ الله فاك إال سكت اجلفشيش)1(. 

 ع: َوُهــَو امُلَتَحاِكــُم إَِل النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمــَع اأْلَْشــَعِث ْبــِن َقْيــٍس ِف َأْرٍض 

خَتَاَصَم فِيَها )2(.

ْوِسـيُّ ِمـَن الَْزِد، َحِليـٌف ِفي َبِني 7 )) 8 مَعْيِقيـُب ْبـُن َأِبـي َفاِطَمَة الدَّ
، َحِليُف َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، َأْو  َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ

ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعة ڤ.

َة َقِديًم، َوُهَو ِمْن ُمَهاِجَرِة احلََبَشِة ِف اهِلْجَرِة الثَّانَِيِة   س: َأْسَلَم بَِمكَّ

ِد ْبِن ُعَمَر. ، َوُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأيِب َمْعَشٍ ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

َفَبْعُضُهْم  َأْسَلَم،  َأْن  َبْعَد  َة  ُمَعْيِقيٌب ِمْن َمكَّ ْبُن ُعَمَر: َوَخَرَج  ُد  َقاَل ُمَمَّ

َيُقـوُل: َهاَجـَر إَِل َأْرِض احْلََبَشـِة، َوَبْعُضُهـْم َيُقـوُل: َرَجـَع إَِل بِـَلِد َقْوِمِه، ُثمَّ 

 ، وَن َوَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيرَبَ َقِدَم َمَع َأيِب ُموَسى األَْشَعِريِّ ِحنَي َقِدَم األَْشَعِريُّ

اَن)3(. ، َوَبِقَي إَِل ِخَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َفَشِهَد َخْيرَبَ

 ق: كان من أسلم قديًم بمكة، ثم هاجر إل أرض احلبشة، ويقال: 

بـل رجـع إل بلـده، ثـم قـدم مـع أيب موسـى األشـعري، واألشـعريني، عـل 

))) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 37(.

)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2647/5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )109/4(.
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َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب، فشهدها، وبقي إل خلفة عثمن ڤ. 

وكان عل خاتم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكتب لعمر بن الطاب ڤ، وكان 
من أمنائه عل بيت املال، وأصابه اجلذام)1(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ِمْن َدْوٍس)2(.

، َوُيَقاُل: َمْوَل َسِعيِد ْبِن   ص: ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة َبْدِريٌّ ُمَهاِجِريٌّ
اْلَعاِص)3(.

 جي: قد كان أصابه طرف من جذام، يعد باملدينة)4(.

. َماَت سنة َأْرَبِعنَي بعد َعيلِّ بِن أيب َطالب. َوقد قيل: إِنَّه   ب: َبْدِريٌّ
َماَت ِف خَلَفة ُعْثَمن. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ن َهاجـر إَِل َأرض احلََبَشـة، َوَكاَن عـل َخاتم َرُسـوِل اللَّ َوَكاَن ِمَـّ
ه عمُر بُن الطاب عل َبيت امَلال)5(. ووالَّ

 بش: من جّلة الصحابة مات سنة أربعني باملدينة)6(.

 زص: له صحبٌة، روى عنه: أبو سلمة)7(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 318(.
)8) »التاريخ الكبري-السفر الثان« البن أيب خيثمة )1/ 494(.

))) »الحاد واملثان« البن أيب عاصم )237/1(.
))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 37(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 52(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )404/3(.
)8) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونًيا« لألزدي )ص: 241(.
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 ع: ِمـْن ُمَهاِجـَرِة احلََبَشـِة، َحِليـُف َبنِـي َسـِعيِد ْبِن اْلَعـاِص، َكاَن َعَل 
ْعَبُة،  ُة الصَّ اِمِه اْلِعلَّ َخاَتِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َخاِزًنا لُِعَمَر ْبِن الَطَّاِب، َأَصاَبُه ِف آِخِر َأيَّ

ُة)1(. َفَتَعاَلَج َلُه ُعَمُر َحتَّى َوَقَفِت اْلِعلَّ

 بر: أسلم معيقيب قديًم بمكة وهاجر منها إَِل أرض احلبشة اهلجرة 
الثانية، وأقام هبا َحتَّى قدم َعَل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة. 

قيل: إنه قدم َعَلْيِه ِف السفينتني َوُهَو بخيرب. 

وقيل: قدم عليه قبل ذلك. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، واسـتعمله َأُبو َبْكر وعمـر َعَل بيت  َوَكاَن َعـَل خاتـم َرُسـول اللَّ
املال، َوَكاَن قد نزل به داء اجلذام فعولج منه بأمر ُعَمر بن اْلَطَّاِب باحلنظل، 

فتوقف أمره.

وتوف آخر خلفة ُعْثَمن. وقيل: بل توف سنة أربعني ِف آخر خلفة عيلٍّ 
َوُهَو قليل احلديث.

َوَرَوى َعنُْه: ابُن اْبنِِه إَِياُس بن احْلَاِرِث بن ُمَعْيِقيٍب)2(.

 ذس: ِمَن امُلَهاِجِرْيَن، َوِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َعْبِد َشْمٍس، َوَكاَن َأِمْينًا َعَل 
َخاَتِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َوَقِد اْسَتْعَمَلُه َأُبو َبْكٍر َعَل الَفْيِء، َوَويِلَ َبْيَت امَلاِل لُِعَمَر.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2589/5(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1478/4، 1479(.
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. َرَوى َحِدْيَثنْيِ

ُه َشِهَد بدًرا. َوالَ َيِصحُّ َهَذا. َوَذَكَر َأُبو َعْبِد اللِه بُن َمنَْده -َوْحَدُه-: َأنَّ

َرَوى َعنُْه: َحِفْيُدُه؛ إَِياُس بُن احلَاِرِث بِن ُمَعْيِقْيٍب، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد 
ْحَِن. الرَّ

. ُه َقِدَم َمَع َجْعَفٍر َلَيايِلَ َخْيرَبَ َوَلُه ِهْجَرٌة إَِل احلََبَشِة. َوِقْيَل: إِنَّ

َوَكاَن ُمْبتَلً بِاجلَُذاِم.

َعاَش ُمَعْيِقْيٌب إَِل ِخَلَفِة ُعْثَمَن. َوِقْيَل: َعاَش إَِل َسنَِة َأْرَبِعنْيَ ڤ)1(.

 ذت: حليف بني عبد شمس.

قديم اإلسلم، له هجرة إل احلَبشة، شِهد خيرب وما بعدها، وقيل: شِهد 
بْدًرا وسيأيت ف سنة أربعني)2(.

 ذت: حليف بني َعْبد شمس، من مهاجرة احلبشة.

َقاَل ابُن َمنَْده وحُده: إّنه شهد بْدًرا.

كان ُمَعْيِقيب عل خاتم النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمله أبو بكر وعمر عل بيت 
املال. َلُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثان.

ْحَن)3(. َرَوى َعنُْه: حفيده إياس بن احْلَاِرث، وأبو سلمة بن َعْبد الرَّ

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )2//491، 493(.
)8) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 194(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 374(.
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ِل ْبِن َعْبِد ُنْهِم ْبِن َعِفيِف ْبِن َأْسَحَم، وقيل: 7 )) 8 ُل ْبُن الُمَغفَّ الُمَغفَّ
ُأَسْيحِم ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُذَؤْيِب ْبِن َسْعِد ْبِن َعِديِّ 

اْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُمَزْيَنَة الُمَزِنيُّ ڤ.

ه جهمة بنت احلارث بن اليقظان اهلمدان.   س: أمُّ

أسلم بعد أخويه عبد الله ذي البجادين وخزاعي. 

ومات املغفل ف طريق مكة عام الفتح قبل أن يدخل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
مكة بقليل)1(.

 كو: له صحبٌة)2(. 

مكنُف بُن َزْيِدالَخْيِل الطَّاِئيُّ ڤ.7 8) 8

 ق: كان مكنف أكرب ولد أبيه، وبه كان يكنى، وأسلم وَصِحَب النَّبيَّ 
ة مع خالد بن الوليد)3(.  دَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد قتال الرِّ

إِْسَلُمه،  َوَحُسن  أسلم،  يكنى  َكاَن  َوبِه  َأبِيه،  ولد  أكرب  َكاَن  ب:   
ة َمَع َخالِد بن الَولِيد)4(. دَّ َوَشِهَد قتاَل أهِل الرِّ

ملكاُن بُن َعْبَدَة اللَّْيِثيُّ ڤ.7 -) 8

فراء، وأطعمه   س: شهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص خيرَب، وكان من السُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )143/5(.
)8) »اإلكمل« البن ماكوال )204/7(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 333(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )405/3(.
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َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص مع من أطعم بخيرب ثلثني وسًقا)1(.

مَلْيُل ْبُن َوَبَرَة ْبِن َعْبِد اْلَكِريِم ْبِن َخاِلِد ْبِن َعْجَلَن ْبِن َزْيِد ْبِن 7  ) 8
َغْنِم ْبِن َساِلٍم اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُهَم ُأمُّ َزْيِد بِنُْت َنْضَلَة ْبِن   س: َكاَن ملَُِلْيٍل ِمَن اْلَوَلِد َزْيٌد، َوَحبِيَبُة، َوُأمُّ

ُة اْلَعبَّاِس ْبِن ُعَباَدَة ْبِن  َمالِِك ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن َسامِلٍ، َوِهَي َعمَّ
َنْضَلَة.

َوَشِهَد ُمَلْيٌل َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا)4(.

مْنَبِعٌث ڤ.7  ) 8

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمنَْبِعًثا، َأْسَلَم   ع، ثغ: َكاَن اْسُمُه امُلْضَطِجَع، َفَسمَّ

َيْوَم َحاَصَ َأْهَل الطَّاِئِف، ِمْن آِل ُعْثَمَن ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَعتٍِّب)5(.

، الَماِزِنيُّ ڤ.7 )) 8 مْنِقُذ ْبُن َعْمٍرو، اْلَْنَصاِريُّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة. ُيَقال: إِنَّه َعاَش َثَلثنَِي َوِماَئة سنة)6(.

)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )510/3(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )127/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1485/4(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2638/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2637/5(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )486/4(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )401/3(.



حابة األماثل 244
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ع: َسَكَن امَلِدينََة، َعاَش ِماَئًة َوَثَلثنَِي َسنًَة)1(.

د بن َيَْيى بن حبان، َوَكاَن قد أصابته رضبة   ثغ: َلُه صحبٌة. وهو جدُّ ُمَمَّ
ِف رأسه، فتغري لسانه وعقله، فكان خيدع ِف البيع، َوَكاَن ال يدع التجارة، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا اْبَتْعَت َشْيًئا، َفُقْل: َل ِخَلَبَة«.  فقال َلُه َرُسول اللَّ

وجعـل َلـُه اليـار ِف كل سـلعة يشـتيا ثـلث ليـال، وعاش مائة سـنة 
وثلثني سنة)2(.

اِر.  ذت: َأَحُد َبنِي َماِزٍن بن النَّجَّ

ٌة ِف َرْأِسِه فكست لسانه ونازعت عقله، وهو الذي  َكاَن َقْد َأَصاَبْتُه آمَّ
كان َيْغبُِن ِف اْلُبُيوِع، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا بِْعَت َفُقْل: َل ِخَلَبَة«)3(.

ـُع ْبـُن اْلُحَصْيـِن ْبِن َيِزيَد ْبِن ِشـْبِل ْبـِن َحيَّاَن ْبـِن اْلَحاِرِث 7 8) 8 الُمَنقَّ
اْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم 

التَِّميِميُّ ڤ.

ِة، َفاْخَتطَّ هِبَا، َوَكاَن َلُه َفَرٌس   س: َقْد َشِهَد اْلَقاِدِسيََّة، ُثمَّ َقِدَم اْلَبرْصَ
ُيَقال َلُه َجنَاٌح، َشِهَد َعَلْيِه اْلَقاِدِسيََّة، َفَقاَل:

ــا ــَل َبْينََه ــَل َزيَّ ــُت اْلَْي ــا َرَأْي ُت َجنَاَحاملَّ اٌب َصرَبْ طَِعاٌن َوُنشَّ
ُه ُه َنرَصَ َوَودَّ َجنَــاٌح َلــْو َقــَض َفَأَراَحــاَفَطاَعنُْت َحتَّى َأْنَزَل اللَّ
نِْد َفــْوَق َجبِينِِه ــاَكَأنَّ ُســُيوَف اهْلِ ــَة الََح ــْرٍق ِف هِتَاَم ــُق َب َمَاِري

)8) »ُأْسد الغابة« البن األثري )497/4(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2618/5(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 195(.
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ُع َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(. َوَقْد َرَوى امُلنَقَّ

 جي: يعد باملدينة)2(.

تِِهْم)3(. ِديَّ  ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِصَدَقِة َقْوِمِه َوهِبَ

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

 مْنَهاُل بُن ِمْلَحان، َأُبو َعْبِد الَمِلِك، اْلَقْيِسيُّ ڤ.7 )) 8

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد اْبنه َعْبد امللك بن املنَْهال)5(.

 ع: َرَوى َعنُْه اْبنُُه َعْبُد امَلِلِك)6(.

منيٌب، َأُبو َماِلٍك، اْلَْزِديُّ ڤ.7 )) 8

 جي: روى عنه: ابنه عبد الله، يعد بالشام)7(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد اْبنه مدرك بن منيب)8(.

 بر: له صحبٌة، َوُهَو معدوٌد ِف أهل الشام)9(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )61/9(.
)8) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 49(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2637/5(.
))) »اإلكمل« البن ماكوال )228/7(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )406/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2644/5(.

)8) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 42(.
)-) »الثقات« البن ِحبَّان )401/3(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1486/4(.
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. َوُيَقاُل: الثَُّماِليُّ ڤ.7 )) 8 الُمَنْيِذُر اَلْسَلِميُّ

  ن: رجٌل من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، كان بإفريقية. 

روى عنه: أبو عبد الرحن احلبيل)1(.

ِمْهَجُع ْبُن َصاِلٍح، َمْوَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ.7 )) 8

ُه ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، َأَصاَبُه َسْبي َفَمنَّ َعَلْيِه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب.   س: ُيَقاُل: إِنَّ

، الَ َعِقَب َلُه)2(. نْيِ فَّ لنَِي، َوُقتَِل َيْوَم َبْدٍر َبنْيَ الصَّ َوَكاَن ِمَن امُلَهاِجِريَن األَوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َأَتاُه َسْهٌم َفَقَتَلُه)3(.  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

ُل َقتِيٍل ُقتَِل بَِبْدٍر ِمَن امُلْسِلِمنَي، َنَزَلْت فِيِه َوِف َأْصَحابِِه، ﴿ۆئ   ع: َأوَّ
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ اْلَيَة ]األنعام: 52[)4(.

 بر: مول ُعَمر بن اْلَطَّاِب، شهد بدًرا، َوَكاَن أول قتيل من املسلمني 
بني الصفني، أتاه سهم غرب فقتله)5(.

 ثغ: ُهَو أول قتيل من املسلمني َيْوم بدر، أتاه سهم غرب، وهو بني 
الصفني فقتله.

وهو من أهل اليمن، نزل فِيِه َوِف أصحابه َقْوله تعال: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ 

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )486/1(.
)8) »الطبقات الكبري« البن سعد )364/3(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2614-2613/5(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1486/4(.
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴾ ]األنعـام: 52[، وهم: بلل، 
وصهيب، وعمر، وخباب، وعتبة بن غزوان، ومهجع مول عمر، وأوس بن 

خويل، َوَعاِمر بن فهرية، قاله ابن عباس)1(.

8 (8 7 ، ، الَكْلِبيُّ َباِبـيُّ مَوَلـُه ْبـُن ُكَثْيف ْبـِن حمٍل، َأُبو َعْبـِد اْلَعِزيِز، الضَّ
الَعاِمِريُّ ڤ.

اِك ْبِن ُسْفَياَن)2(. حَّ  ع: َمْوَل الضَّ

 بر: أتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ابن عشين سنة، فأسلم وعاش ِف اإلسلم 
مائة سنة، َوَكاَن فصيًحا ُيدَعى ذا اللسانني من فصاحته)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه عبد العزيز بن 
موءلة)4(.

ُمَونُِّس ْبُن َفَضاَلَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَهْيَثِم ْبِن ُظُفٍر الَْنَصاِريُّ 7 -) 8
الظََّفِريُّ ڤ.

ه سودة بنت سويد بن حرام بن اهليثم بن ظفر، فولد مونس:   س: ُأمُّ
ه ُسهيمة بنت حبيب بن حرام بن اهليثم بن ظفر. عبَد الرحن، وُأمُّ

وكان مونـس مـع أخيـه عينًـا للنَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأتيـاه بخرب قريش حـني نزلوا 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )504/4(.
)8) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2645/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1487/4(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )123/2(.
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ُأحًدا، وشهد مونس ُأحًدا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وتوف وليس له عقب)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عينًا إَِل املشكني   بر: هو أخو أنس بن فضالة، بعثه َرُسوُل اللَّ
ِف حني إقباهلم إَِل أحد، وقد، وشهد معه أحًدا)2(.

مْيُموُن ْبُن سنباٍذ ڤ.7  ) 8

ي، َوسـليَمن   نـق: َلـُه ُصْحَبـٌة، روى َعنُه: ِدينَار بن أيب امُلغرَية الَبرْصِ
التَّْيِمي)3(.

و�ن
 ال�نُّ

وه حر�نُ
لُ �ت َ

م، و�ي  الم�ي
هى حر�نُ �ت ا�ن

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )263/4(.
)8) »االستيعاب« البن عبد الرب )1488/4(.

))) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )3575(.



و�ن حر�ن ال�نُّ
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ناِجية امُسه  من 

َناِجَيُة ْبُن اأَلْعَجِم اأَلْسَلِميُّ ڤ.9  -50

 س: َشِهَد احلَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ْهِم َناِجَيُة ْبُن ُجنُْدٍب. َوُيَقاَل:  ِذي َنَزَل بِالسَّ د ْبُن ُعَمَر: َوُيَقاَل: الَّ َقاَل ُمَمَّ
ُه َناِجَيُة ْبُن  ُل َأْثَبُت َأنَّ ، َواألَوَّ اُء ْبُن َعاِزٍب، َوُيَقاَل: َعبَّاُد ْبُن َخالٍِد اْلِغَفاِريُّ اْلَبَ

األَْعَجِم.

ا َناِجَيُة  َة ألَْسَلَم لَِواَءْيِن، َفَحَمَل َأَحَدُهَ َوَعَقَد َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َفْتِح َمكَّ
اْبُن األَْعَجِم َواآلَخَر ُبَرْيَدُة ْبُن احْلَُصْيِب.

َوَماَت َناِجَيُة ْبُن األَْعَجِم بِامَلِدينَِة ِف آِخِر ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، 
َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

، ثم ِمْن َبِني َسْهٍم، َبْطٍن 9  -50 َناِجَيُة ْبُن ُجْنُدِب ْبِن َكْعٍب اأَلْسَلِميُّ
ِمْن َأْسَلَم ڤ.

 س: َشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص احْلَُدْيبَِيَة، َواْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

َه إَِل احْلَُدْيبَِيِة، َوَأَمَرُه َأْن َيْقَدَمَها إَِل ِذي احْلَُلْيَفِة. َعَل َهْدِيِه ِحنَي َتَوجَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )219/5(.
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َة، َواْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللِه  د ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد اْبُن ُجنُْدٍب َفْتَح َمكَّ َقاَل ُمَمَّ
ِة اْلَوَداِع، َوَكاَن َناِجَيُة َناِزاًل ِف َبنِي َسَلَمَة، َوَماَت بِامَلِدينَِة  ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َهْدِيِه ِف َحجَّ

ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، من بني أسلم، َكاَن ينزل ِف بني   ب: َصاحُب بدن َرُسوِل اللَّ

َسلَمة.

َماَت بِامَلِدينَِة ِف واَلَية ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان)2(.

 ع: ِقيَل: َناِجَيُة ْبُن َكْعِب ْبِن ُجنُْدِب ْبِن ُعَمْيِ ْبِن َيْعَمَر ْبِن َحاِزٍم اأْلَْسَلِميُّ 

.)3( َساِئُق ُبْدِن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ِحَجاِزيٌّ

ملسو هيلع هللا ىلص، معدود ِف أهل احلجاز، بل ِف  ِه  َصاحُب بدن َرُسوِل اللَّ  بر: 
أهل املدينة 

مات ِف خالفة معاوية باملدينة ويقال: ناجية بن ُعَمَر، وناجية بن عمي. 

وقد قيل: جندب بن ناجية ِف بعض الروايات ِف حديثه ِف البدن، َوُهَو 
حديث واحد.

والصواب فيه: ناجية بن جندب بن عمي.

َوُهَو الَِّذي تدل ِف البئر يوم احلديبية)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )415/3، 416(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )219/5(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2698-2697/5(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1522/4(.
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 جو: سائُق ُبدِن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، معدود ِف أهل املدينة. قيل: َكاَن   ثغ: صاحب بدن َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ناجية(، إِْذ نجا من قريش. اسمه َذْكَوان، فسامه َرُسول اللَّ

وتوف ناجية باملدينة ِف خالفة معاوية)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه ِرَواَيُة َأَحاِديَث َيِسَيٍة، َوَشِهَد   ذت: َصاِحُب ُبْدِن َرُسوِل اللَّ
احْلَُدْيبَِيَة.

ُه. ، َوَغْيُ َبْيِ َرَوى َعنُْه: ُعرَوُة بن الزُّ

ٍء)3(. ، َوَلْيَس بَِشْ ُه ُخَزاِعيُّ َوَبِقَي إَِل َزَمِن ُمَعاِوَيَة، َوُيَقاُل: َأنَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 186(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )518/4، 519(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )444/2(.
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ناِفع امُسه  من 

َناِفُع ْبُن ُبَدْيِل ْبِن َوْرَقاَء اْلُخَزاِعيُّ ڤ.9 50-5

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة)1(.

 بر: َكاَن ُهَو وأبوه وإخوته من فضالء الصحابة وجلتهم)2(. 

 جر: كان قديم اإلسالم، واستشهد ف عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َناِفُع ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َكَلَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ِعاَلجٍ َواْسُمُه: ُعَمْيُر ْبُن 9  -50
َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َغْيَرَة ْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف، َأُبو َعْبِد اهلِل، 

الثََّقِفيُّ ڤ.

َعـاُه احْلَاِرُث   س: ُأمُّ َنافِـٍع: ُسـَميَُّة ُأمُّ َأِب َبْكـَرَة َوِزَيـاٍد، َوَكاَن َنافِـٌع ادَّ

َل  ِذي َكاَن َأوَّ اْبُن َكَلَدَة، َوَأْقَرَبُه، َفَثَبَت َنَسُبُه ِمنُْه، َوَنافٌِع ُهَو َأُبو َعْبِد اللِه، الَّ

ِة،  ِة، َوَسَأَل ُعَمَر ْبَن اْلَطَّاِب َأْن ُيْقطَِعُه َقطِيَعًة بِاْلَبْصَ َمِن اْفَتَل اْلَْيَل بِاْلَبْصَ

َة َأْجِرَبٍة َلْيَس فِيَها َحقُّ ُمْسِلٍم  َفَكَتَب إَِل َأِب ُموَسى األَْشَعِريِّ َأْن ُيْقطَِعُه َعَشَ

َة.  َوالَ ُمَعاَهٍد، َفَفَعَل، َوَنَزَل اْلَبْصَ

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1489/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2674/5(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )26/11(.
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َوَقْد َرَوى َنافٌِع َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا.

ِة َواْفَتَل ِبَا  ِذي اْنَتَقَل إَِل اْلَبْصَ  وقال أيًضا س: ُهَو َأُبو َعْبِد اللِه الَّ
اْلَْيَل)1(.

َة، َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديًثا )2(.  ع: َسَكَن اْلَبْصَ

 ثغ: أخو أب بكرة ألمه، أمهام سمية.

َوَكاَن َنافٌِع بالطائف ملا حصه النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص منادًيا فنادى: 
«. فخرج إليه َنافِع وأخوه َأُبو بكرة، فأعتقهام.  »َمْن َأَتاَنا ِمْن َعبِْيِدهم َفُهو ُحرٌّ

َوَنافٌِع َهَذا أحد الشهود َعَل املغية بالزنا، وكانوا أربعة: َنافٌِع، وأخوه 
هام، وشبل بن معبد، إال أن زياًدا  أبو بكرة، وزياد بن أبيه، وهو أخوها ألمِّ

َلْ يقطع الشهادة، فسلم املغية من احلد.

وسكن َنافِع البصة، وابتنى ِبَا داًرا، وأقطعه عمر عشة أجربة. 

وهو أول من اقتنى اليل بالبصة)3(.

َناِفُع ْبُن ُظَرْيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ 9  -50
الُقَرِشيُّ النَّْوَفِليُّ ڤ.

 بر، ثغ: أسلم يوم الفتح، وَصِحَب النَّبِيًّ ملسو هيلع هللا ىلص، وال أعلم له رواية)4(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2678/5(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )67/8(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )525/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1490/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )527/4(.
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َناِفُع ْبُن َعْبِد اْلَحاِرِث ْبِن ُحَباَلَة ْبِن ُعَمْيِر ْبِن اْلَحاِرِث، َوُهَو ُغْبَشاُن 9 --50
اْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َعْمِرو ْبِن ُبَويِّ ْبِن َمَلَكاَن ْبِن َأْفَصى، ِمْن ُخَزاَعَة 

اْلُخَزاِعيُّ ڤ.

َة)1(.  س: َكاَن َنافُِع ْبُن َعْبِد احْلَاِرِث َواِل ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب َعَل َمكَّ

ة)2(.  خ: استعمله ُعَمر بن الطاب َعَل َمكَّ

ة، َأْحسبُه َوالِد َخالِد بن َنافِع، َكاَن َعامَل ُعَمَر عل   ب: من أهل َمكَّ
َة، َلُه ُصْحَبٌة)3(. َمكَّ

 بش: مات بمكة وكان عامل عمر بن الطاب عليها)4(.

 ع: َسَكَن امَلِدينََة َواْسَتْعَمَلُه ُعَمُر َعَل الطَّاِئِف. 

َفْيِل)5(. َرَوى َعنُْه: َأُبو َسَلَمَة، َوُخَيٌل، َوَأُبو الطُّ

 بر: له صحبٌة وروايٌة.

استعمله ُعَمُر بُن الَطَّاِب َعَل مكة وفيهم سادة قريش، فخرج نافع إَِل 
ْحَِن بن أبزى، َفَقاَل له عمر: استخلفت َعَل  عمر واستخلف مواله َعْبد الرَّ
آل اللَّه موالك فعزله، وول خالد بن العاص بن هشام بن املغية املخزومي. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )284/6، و552(، و)21/8(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 187(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )412/3، 413(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 62(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2672/5(.
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وكان نافع بن عبد احلارث من كبار الصحابة وفضالئهم.

 وقد قيل: إن نافع بن عبد احلارث أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة، ول هياجر.
روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحن وغيه. 

مـن حديثـه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »ِمْن َسـَعاَدَة امَلْرِء: امَلْسـَكُن الَواِسـُع، 
الُِح، َوامَلْرَكُب اهَلنِيُء«. َواجَلاُر الصَّ

وأنكر اْلَواِقِديُّ أن يكون لنافع بن عبد احلارث صحبة، َوَقاَل: حديثه 
َهَذا َعْن أب ُموَسى األشعري، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اِص ْبُن ُأَهْيَب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة 9  -50 َناِفُع ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َأِبي َوقَّ
الزُّْهِريُّ اْبُن َأِخي َسْعٍد ڤ.

ُه اْبنَُة َخالِِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َجابِِر ْبِن َتْيِم ْبِن َعاِمِر ْبِن   س: ُأمُّ

َعْوِف ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة َحِليُفُهْم. 

ُهْم لَِيِلَ بِنُْت َخالِِد ْبِن  َفَوَلَد َنافُِع ْبُن ُعْتَبَة: َهاِشاًم، َوَمالًِكا، َوِهنَْد، َوُأمُّ

ُعْرُفَطَة ِمْن َبنِي ُعْذَرَة َحِليُفُهْم. 

اِل اْلَبْعِر، َوُهَو َعْمُرو ْبُن امُلَصاِب ْبِن َكْعِب  ُه ُأمُّ اْلَبننَِي بِنُْت َأكَّ َوُعْرَوَة، َوُأمُّ

اْبِن َعاِمٍر ِمْن َبنِي َعْبِد ْبِن َأِب َبْكِر ْبِن ِكاَلٍب.

ُه اْبنَُة ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن ُنَبْيَشَة ْبِن َحبِيٍب ِمْن َبنِي  ًدا َوُأمُّ َوُمَمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1490/4، 1491(.
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ُعَصيََّة ْبِن َمالٍِك ِمْن َبنِي ُسَلْيٍم. 

َوِعْمَراَن أِلُمِّ َوَلٍد. 

ًكا، ُثمَّ َأْسَلَم َبْعَد َذلَِك  َوَكاَن َنافُِع ْبُن ُعْتَبَة َكبًِيا، َشِهَد ُأُحًدا َمَع َأبِيِه ُمْشِ
َيْوَم اْلَفْتِح.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)1(. َوَقْد َرَوى َنافٌِع َعْن َرُسوِل اللَّ

 وقال أيًضا س: اْبُن َأِخي َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص)2(.

 ط: مـن مسـلمة الفتـح، أسـلم يـوم فتح مكـة، وهو أخو هاشـم بن 
عتبة املرقال)3(.

 ب: ابن أخي سعد بن أب َوقاص، َحِديثه ِعنْد َجابر بن َسُمَرة، ُقتَِل 
بصفِّني)4(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: َجابُِر ْبُن َسُمَرَة. 

 . ِه: َزْينََب بِنَْت َجابٍِر الِكنَاِنِّ َوَكاَن اْسُم ُأمِّ

َذ امَلِدينََة َمنِْزاًل َوَمااًل،  َ َكاَن ُعْتَبُة َأَصاَب َدًما ِف اْلَاِهِليَِّة مْن ُقَرْيٍش َفاتَّ
ْجَرِة، َفاَمَت َفَأْوَص إَِل َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص)5(. َفاْنَتَقَل إَِلْيَها َقْبَل اْلِ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )155/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )75/6(.
)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 55(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )412/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2672/5(.
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 بـر: كان قـد شـهد أحـًدا َمـَع أبيه كافـًرا، وعتبـة أبوه ُهـَو الَِّذي كرس 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأُحٍد.  رباعية َرُسوِل اللَّ

ومات عتبة كافًرا قبل الفتح، وأوص إَِل سعد أخيه، ثم أسلم نافع يوم 
فتح مكة. 

روى عنه: جابر بن سمرة)1(.

ه زينب بنت خالد بن ُعَبْيِد بن سويد الكنانية. ويقال: بل   خت: أمُّ
أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحن بن عوف.

وائي. حفظ َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَسلََّم حديًثا، رواه عنه: جابر بن سمرة السَّ

وُيَعدُّ نافٌع فيمن نزل الكوفة من الصحابة، وورد املدائن ف صحبة َعِلٍّ 
ملا سار إَِل ِصفِّني، ذكر ذلك َأُبو البخرتي، عن رجاله)2(.

َناِفُع ْبُن ُعَجْيٍر ڤ.9  -50

 ع: َسَكَن امَلِدينََة، َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َطاَلِق َأْلَبتََّة، َذَكَرُه امَلنِيِعيُّ ڤ)3(.

َناِفُع ْبُن َكْيَساَن ڤ.9  -50

: َنافُِع ْبُن َكْيَساَن، َسَكَن  ُد ْبُن َسْعٍد َكاتُِب اْلَواِقِديِّ  ع، جر: َقاَل ُمَمَّ
ِدَمْشَق َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)2( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب )1/ 539(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1490/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2679/5(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2676/5(، »اإلصابة« البن حجر )36/11(.
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، َمْوَلى الُمْنِذِر ْبِن َساَوى ڤ.9 50-0 َناِفٌع، َأُبو ُسَلْيَماَن، اْلَعْبِديُّ

 ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُسَلْياَمُن، َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن َينِْزُل َحَلَب)1(.

 سط: عاش مائة وعشين سنة )2(.

نافع مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.9   50

.)3(»  بش: سمع َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول »َل َيْدُخُل اجَلنََّة ُمْسَتْكِبٌ

 جر: قال ابُن َأِب حاتم َعن َأبيه: له ُصحَبٌة)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2675/5(.
)2( »ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين« للسيوطي )ص: 7(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 53(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )39/11(.
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يط
َ
ُن امُسه  من 

ُنَبْيُط ْبُن َجاِبِر بِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو 9   50
اِر اأْلَْنَصاِريُّ ڤ. اْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 س: أمُّ عدي بن َعْمرو بن مالك، مغالة بنت َعْمرو بن سعد، من 

بني كنانة، ويقال: بل مغالة بنت فهية بن بياضة، وإليها ينسبون، وأم نبيط 
ابن جابر: نائلة بنت خالد بن احلسحاس بن مالك بن عدي، من بني عدي 

ابن النجار.

فولد ُنَبْيُط بُن َجابٍر: عبَد الله، وممًدا، وإبراهيَم، وعبَد امللك، وزينَب، 
هم الُفَريعُة بنت أب أمامة أسعد بن ُزرارة بن ُعُدس، من بني مالك بن  وأمُّ
ها عمية بنت سهل بن ثعلبة بن احلارث،  النجار، وكانت من املبايعات، وأمُّ

من بني مالك بن النجار، وهي من املبايعات أيًضا.

ها أمُّ ولد، وشهد نبيط بن جابر ُأحًدا، وله عقب)1(. ونائلة بنت نبيط أمُّ

َجُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُفَرْيَعَة بِنَْت َأِب ُأَماَمَة َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة، َوَكاَنْت   ع: َزوَّ

ِمَن امُلَباِيَعاِت)2(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2703/5(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )321/4(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص الفريعَة بنت  َجـه َرُسـوُل اللَّ  ثـغ: شـهد ُأُحـًدا، ولـه عقب، زوَّ
امللك،  له: عبد  املبايعات، فولدت  أمامة أسعد بن زرارة، وكانت من  أب 
وكان أبوها قد أوص با وبإخواهنا إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويفي نبيط بعد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

زماًنا)1(.

ُنَبْيُط ْبُن َشِريِط ْبِن َأَنِس ْبِن َماِلِك ْبِن ِهاَلل اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.9 5 50

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

 ب: َوالِد َسلَمة بن نبيط، رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خْيطب بَِعَرَفة، سكن الُكوَفة)3(.

 بش: والد سلمة شهد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعرفة)4(.

ملسو هيلع هللا ىلص، وسمع خطبته ِف حجة الوداع، َوَكاَن رديف  النَّبِيَّ  رأى   بر: 
أبيه يومئذ.

معدوٌد ِف أهل الكوفة.

روى عنه: أبو مالك األشجعي.

ث)5(. ونعيم بن أب هند، َوُهَو والد ابن نبيط املحدِّ

 ذت: َلُه ُصْحبٌة َوِرَواَيٌة.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )535/4(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 136(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )418/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 82(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1492/4(.
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َجُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُفَرْيَعَة بِنَْت َأْسَعَد بن ُزَراَرَة، َوَعاَش َدْهًرا. َزوَّ

َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َسَلَمُة، َوُنَعْيُم بن َأِب ِهنٍْد، َوَأُبو َمالٍِك األَْشَجِعيُّ َسْعُد 
ابن َطاِرٍق)1(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )885/2(.
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يٌه َنِ امُسه  من 

ُنَبْيـُه ْبـُن ُحَذْيَفـَة ْبـِن َغاِنِم ْبـِن َعاِمِر ْبـِن َعْبِد اهلِل ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن 9   50
ُعويجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، الُقَرِشيُّ الَعَدِويُّ ڤ.

 بر: له صحبٌة، وهو أخو أب جهم بن حذيفة، وال أعلم له وال ألحد 
من إخوته رواية)1(.

ْحَمِن، اْلُجَهِنيُّ ڤ.9   50 ُنَبْيُه ْبُن ُصَؤاٍب، َأُبو َعْبِد الرَّ

 ق: كان النّبيه من موّلدي الرّساة، فاشرتاه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه)2(.

 ن: وفد عل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص، واختطَّ با، وكان 

أحد األربعة الذين أقاموا قبلة جامع فسطاط مص . 

يـروي عنـه: يزيـد بن أب حبيب، وعبـد امللك بن أب رابطة، ويسـار بن 
عبـد الرحـن، وعبـد العزيـز بن عبد امللـك بن ُمَليـل، ونافع مـول ابن عمر، 

وداود بن عبد الله احلرضمي، وشجرة بن عبد الله التجيبي، وغيهم)3(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1492/4(.

)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 149(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )492/1، 493(.
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ِذيَن  ، َوَكاَن َأَحَد اأْلَْرَبَعِة الَّ  ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َفْتَح ِمْصَ

 . َأَقاُموا ِقْبَلَة ِمْصَ

َرَوى َعنُْه: َيِزيُد ْبُن َأِب َحبِيٍب، َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن َأِب َراِئَطَة، َوَعْبُد اْلَعِزيِز 
ُر َعنُْه)1(. اْبُن ُمَلْيٍل، َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَل فِياَم َحَكاُه امُلَتَأخِّ

 بر، ثغ: وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص)2(.

اُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأْعَتَقُه)3(.  جو: من مولِدي الرساة اْشرَتَ

 كر: له صحبٌة، سكن مص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن 
الطاب، وشهد معه الابية.

روى عنه: نافع مول ابن عمر، وأبو ممد شجرة بن عبد الله التجيبي، 
وعبد العزيز بن عبد امللك بن مليل البلوي، وداود بن عبد الله أبو ممد 
احلرضمي، ويزيد بن أب حبيب، وعبد امللك بن أب رائطة املذحجي، وسيار 

ابن عبد الرحن الصدف)4(.

ُنَبْيُه ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َرِبيَعَة ْبِن وْهَباَن ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمحٍ الُقرِشيُّ 9 - 50
الُجَمِحيُّ ڤ.

ـَة، َوَهاَجَر إَِل  ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َوَكاَن َقِديـَم اإِلْسـاَلِم بَِمكَّ  س: َقـاَل ُمَمَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2705/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1492/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )537/4(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 33(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )61/ 446(.
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ْجَرِة الثَّانَِيِة.  َأْرِض احلََبَشِة ِف اْلِ

ِذي َهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة َأُبوُه  ِد ْبِن إِْسَحاَق: َفإِنَّ الَّ ا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَأمَّ

ُه َأْعَلُم.  ُعْثاَمُن ْبُن َربِيَعَة، َفاللَّ

َوَلْ َيْذُكـْر ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـُة، َوَأُبو َمْعَشٍ َواِحـًدا ِمنُْهـاَم ِف ِرَواَيتِِهاَم فِيَمْن 

َهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )189/4(.
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ر ْ َ
ن امُسه  من 

50   9 ، َنْصُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن َظَفٍر، ُيْكَنى َأَبا اْلَحاِرِث، اأْلَْوِسيُّ
الظََّفِريُّ ڤ.

اِد ْبِن اْلَْيَثِم ْبِن َظَفٍر، َوَكاَنْت ألَبِيِه احْلَاِرِث  ُه َسْوَدُة بِنُْت َسوَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َعْبِد َرَزاٍح َأْيًضا ُصْحَبٌة، َوَقِد اْنَقَرَض َعِقُبُه َوَذَهُبوا. 

ُعاَمَرَة  ْبِن  ِد  ُمَمَّ ْبُن  اللِه  َوَعْبُد  ُعَمَر،  ْبُن  ُد  َوُمَمَّ  ، َمْعَشٍ َأُبو  ُه  َهَكَذا َسامَّ
َتِلُفوا ِف اْسِمِه َوَنَسبِِه  ، َلْ خَيْ اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ ، َوِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ األَْنَصاِريُّ

ُه َنْصُ ْبُن احْلَاِرِث. َأنَّ

ُه ُنَمْيُ ْبُن احْلَاِرِث، َوَهَذا َغَلٌط، َوالَ  ُد ْبُن إِْسَحاَق ِف ِكَتابِِه َأنَّ َوَرَوى ُمَمَّ
ِد ْبِن إِْسَحاَق)1(. َأُظنُّ َذلَِك إاِلَّ ِمْن ِقَبِل ُرَواِة ُمَمَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

ه   ثغ: َشِهَد َبْدًرا، َوَكاَن أبوه احلارث ممن َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. كذا َسامَّ

َي واألنساب: نص بن احلارث)3(. أكثُر أهِل السِّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2694/5(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/3(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )539/4(.
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الش

َنْصُر ْبُن َدْهر ْبِن اأَلْخَرِم ْبِن َماِلٍك اأْلَْسَلِميُّ ڤ.9   50

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)1(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

 ب: َوالِد أب اْلَْيَثم، َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل احلجاز)2(.

 ع: َعَداُدُه ِف َأْهِل امَلِدينَِة)3(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة)4(.

 ثغ: َلُه وألبيه دهر صحبٌة، يعد ف أهل املدينة)5(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 104(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )422/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2693/5(.
)4( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2267(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )539/4(.
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ْضر النَّ امُسه  من 

، ِمْن 9   50 النَّْضُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َكَلَدَة ْبِن َعْلَقَمَة، َأُبو اْلَحاِرِث، اْلُقَرِشيُّ
اِر ڤ. َبِني َعْبِد الدَّ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سامَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعي)1(.

َفِة ُقُلوُبُم)2(.  خط: من امُلَؤلَّ

بِِل)3(. نَي، َشِهَد ُحنَْينًا، َوَأْعَطاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِماَئًة ِمَن اإْلِ  ع: ِعَداُدُه ِف احِلَجاِزيِّ

ِذي َقتله َعلٌّ َيْوم بدٍر بالصفراء صًبا   جو: َأُخو النَّرض بن احلَاِرث الَّ

بَِأْمر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُقتَِل َكافًِرا )4(.

النَّْضُر ْبُن َسَلَمَة اْلُهَذِليُّ ڤ.9 0 50

اُظ)5(.  ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه َأُبو َعْبِد اللِه اْلَقرَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 23(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2696/5(.)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 189(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2697/5(.
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الش

َنْضلة امُسه  من 

َنْضَلُة ْبُن ُعَبْيٍد، َوِقيَل: اْبِن َعْبِد اهلِل، َوِقيَل: اْبِن َعاِئٍذ، َأُبو َبْرَزَة، 9   50
، ِمْن َبِني َساَلَماَن ْبِن َأْسَلَم ڤ. اأْلَْسَلِميُّ

ُد ْبُن ُعَمَر، َوَبْعُض َوَلِد َأِب َبْرَزَة: َعْبُد اللِه  َنا ُمَمَّ  س: اْسُمُه فِياَم َأْخَبَ

ُه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم:  اِئِب اْلَكْلبِيُّ َوَغْيُ ِد ْبِن السَّ اْبُن َنْضَلَة، َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ
اْسُمُه َنْضَلُة ْبُن َعْبِد اللِه، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َنْضَلُة ْبُن ُعَبْيِد ْبِن احلَاِرِث ْبِن ِحَباِل 
اْبِن َربِيَعَة ْبِن ِدْعبِِل ْبِن َأَنِس ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َمالِِك ْبِن َساَلَماَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن 

َأْفَص.

َة،  َمكَّ َفْتَح  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  َمَع  َوَشِهَد  َقِدياًم،  َبْرَزَة  َأُبو  َوَأْسَلَم  َقاَل: 
َل إَِل  َفَتَحوَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُقبَِض َرُسوُل اللِه  َيْغُزو َمَع َرُسوِل اللِه  َيَزْل  َوَلْ 

ِة، َفنََزَلَا ِحنَي َنَزَلَا امُلْسِلُموَن، َوَبنَى ِبَا َداًرا. الَبْصَ

ا َبِقيٌَّة َوَعِقٌب، ُثمَّ َغَزا ُخَراَساَن، َفاَمَت بَِمْرَو)1(. َوَلُه ِبَ

ـد ْبُن ُعَمَر َعْن َبْعـِض َوَلِد َأِب   وقـال أيًضـا س: اْسـُمُه فِياَم َذَكَر ُمَمَّ

ُه ِمْن  اِئِب الَكْلبِيُّ َوَغْيُ ِد ْبِن السَّ َبْرَزَة: َعْبُد اللِه ْبُن َنْضَلَة. َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/9(.
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َأْهِل اْلِعْلِم: اْسُمُه َنْضَلُة ْبُن َعْبِد اللِه، َوَقاَل َبْعُضُهُم: اْبُن ُعَبْيِد اللِه ْبِن احلَاِرِث 
ْبِن  ْبِن َساَلَماَن  ْبِن َمالِِك  ْبِن ُخَزْيَمَة  َأَنِس  ْبِن  ْبِن ِدْعبِِل  ْبِن َربِيَعَة  اْبِن ِحَباِل 

َأْسَلَم ْبِن َأْفَص.

َة. َوإَِل ِدْعبٍِل اْلَبْيُت، َأْسَلَم َقِدياًم، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفْتَح َمكَّ

ـد ْبـُن ُعَمـَر: َوَلْ َيـَزْل َأُبو َبْرَزَة َيْغُزو َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َأْن  َقـاَل ُمَمَّ
ِة، َفنََزَلَا ِحنَي َنَزَلَا امُلْسِلُموَن، َوَبنَى ِبَا َداًرا، َوَلُه ِبَا  َل إَِل اْلَبْصَ ُقبَِض، َفَتَحوَّ

َبِقيٌَّة، ُثمَّ َغَزا َخَراَساَن َفاَمَت ِبَا)1(.

 ل: له صحبٌة، نزل البصة)2(.

 ق: مات بخراسان غازًيا)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)4(.  خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

ة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها.   ب: سكن الَبْصَ

ة ِف امَلَفاَزة َبني سجستان وهراة  َماَت ِف إَِماَرة يِزيد بن ُمَعاِوَية بعد احلرَّ
َكَذلِك، َقاَله َحَّاد بن َسلَمة، َعن َقَتاَدة. 

َوقد قيل: إِنَّه َبِقي إَِل واَلَية َعْبد امللك بن َمْرَوان. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )202/5-203(، و»الطبقات الكبير« البن سعد )369/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 453(.
)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 336(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 104(.
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ِة.  َوَمات بمرو بقرية تدعى برسانجزد. َوِمنُْهم من زعم: َأنه َماَت بِالَبْصَ

ِذي َرَواُه َقَتاَدة أشبه)1(. َوالَّ

ة ف املفازة  ين، مات ف إمارة يزيد بن معاوية بعد احلرَّ  بش: من املتعبدِّ

ا)2(. بني سجستان وهراة غازيًّ

: ُهَو َنْضَلُة ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن احْلَاِرِث  ٍد الَكْلبِيُّ  ع: َقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

اْبـِن ِحَبـاِل ْبـِن َربِيَعـَة ْبـِن ِدْعبِِل ْبِن َأَنـِس ْبِن ُخَزْيَمَة ْبـِن َمالِِك ْبِن َسـاَلَماَن ْبِن 
َأْسَلَم ْبِن َأْفَص. 

َت  ى ْبَن َخَطٍل َتْ ِذي َقَتَل َعْبَد اْلُعزَّ َة، َوُهَو الَّ َأْسَلَم َقِدياًم، َوَشِهَد َفْتَح َمكَّ
َأْسـَتاِر اْلَكْعَبـِة َيـْوَم اْلَفْتـِح مَلَّا َأَمـَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِقْتِلـِه، َوَغَزا َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

َ َبْعَد َأِب َبْكَرَة. َة، َوَلُه ِبَا َداٌر َوَعِقٌب، ُتُوفِّ ، َسَكَن اْلَبْصَ َغَزَواٍت ِمنَْها َخْيَبُ

، َواحْلََسُن، َوِكنَاَنُة ْبُن  ، َوَأُبو ُعْثاَمَن النَّْهِديُّ َياِحيُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو اْلَعالَِيِة الرِّ
، َوَأُبو امْلِنَْهاِل َسيَّاُر ْبُن َساَلَمَة،  اِسبِيُّ ُنَعْيٍم، َوَأُبو اْلَواِزِع َجابُِر ْبُن َحْفٍص، َوالرَّ
ٍف، َوَسِعيُد ْبُن ُجَْهاَن، َواأْلَْزَرُق ْبُن َقْيٍس، َوَعْبُد اللِه ْبُن  َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَطرِّ
، َوَسِعيُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن ُجَرْيٍج ِف آَخِريَن)3(. ْيَباِنُّ ُبَرْيَدَة، َواْلَقاِسُم ْبُن َعْوٍف الشَّ

ل إَِل البصة،   بـر: أسـلم َأُبـو بـرزة قدياًم، وشـهد فتح مكـة، ثم تـوَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )419/3، 420(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 68(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2682/5(.
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وولـده بـا، ُثـمَّ غزا خراسـان ومات بـا ِف أيـام َيِزيد بـن ُمَعاِوَيـة َأْو ِف آخر 
خالفة ُمَعاِوَية. 

وروي َعْن َأِب برزة أنه َقاَل: َأَنا قتلت ابن خطل َوُهَو متعلٌِّق بأستار الكعبة.

روى عنه: َأُبو العالية، وأبو املنهال، وأبو الويضء، واحلسن البصي، 
وجاعة غيهم)1(.

 خت: اسمه: نضلة بن ُعَبْيِد، ذكر ذلك عدة من العلامء.

َوَقاَل اليثم بن عدي: هو خالد بن نضلة. 

ِه بن نضلة. وزعم الواقديُّ أن ولده يقولون: اسمه َعْبد اللَّ

وقال ممد بن سعد، وأحد بن سيار املروزي: اسمه نضلة بن َعْبد الله 
ابن احلارث بن حبال بن ربيع بن دعبل. 

َوَقاَل ابن سيار: دعيل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سالمان بن أسلم 
ه، غي أنه أسقط  ابن أفص بن حارثة، وهكذا نسبه خليفة بن خياط، وسامَّ

ربيًعا ودعباًل فلم يذكرها.

ل  سكن َأُبو برزة املدينة، وشهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فتَح مكة، ثم توَّ
إَِل البصة، فنزلا، وحرض مع َعِلِّ بِن َأِب طالب قتاَل الوارج بالنَّهروان، 

وورد املدائن ف صحبته، وغزا بعد ذلك خراسان فامت با)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1495/4(.
)2( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 535(.
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 كو: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص نزل البصة وغزا خراسان فامت بمرو، 
حدث عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص روى عنه أبو املنهال سيار بن سالمة واألزرق 

ابن قيس وغيها، والعلامء خيتلفون ف نسبه وتسميته)1(.

الَِّذي قتل  َوُهَو  ة،  َمكَّ ملسو هيلع هللا ىلص فتح  النَّبِيِّ  َمَع  َقِدياًم، َوشهد  أسلم   جو: 
عبد الله بن خطل. 

ل، َفنزل البصة، ثمَّ غزا  َول يزل َيْغُزو َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُقبَِض فتحوَّ
ُخَراَسان َفاَمَت َبا)2(.

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، سكن البصة. 

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.  وحدَّ

روى عنه: احلسن البصي، واألزرق بن قيس، وأبو الوازع جابر بن 
عمرو الراسبي، وأبو العالية رفيع الرياحي، وأبو الوضئ عباد بن نسيب 
القيـي، وأبـو املنهال سـيار بن سـالمة، وسـعيد بـن عبد الرحن بـن جريج، 
وأبو عثامن النَّهدي، وعبد الله بن بريدة األسلمي، وعل بن احلكم البنان، 
وعبد الله بن مطرف، وكنانة بن نعيم العدوي، ورشيك بن شهاب احلارثي، 
الشيبان،  الرحن بن جويب، وسعيد بن جهان، والقاسم بن عوف  وعبد 

وابنه املغية بن أب برزة. 

وكان مع معاوية بالشام، وقدم دمشق عل يزيد بن معاوية، وكان عنده 

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )237/1(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 109(.
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حني أيت برأس احلسني بن عل)1(.

 ثغ: أسلم قدياًم، وشهد فتح خيب، وفتح مكة، وحنينًا. 

بن  يزيد  أيام  ِبَا  ومات  خراسان،  وغزا  ِبَا،  وولده  البصة،  وسكن 
معاوية، أو ِف آخر أيام معاوية.

روى عنه: احلََسن البصي، وأبو العالية الرياحي، وأبو عثامن النهدي، وأبو 
 الوازع، وعبد الله بن مطرف، وسعيد بن جهان، وعبد الله بن بريدة وغيهم.
َوَكاَن َأُبو برزة عند يزيد بن معاوية ملَِا أيت برأس احلسني بن عل، فرآه َأُبو 
برزة وهو ينكت ثغر احلسني بقضيب ِف يده، فقال: لقد أخذ قضيبك من 
يا يزيد جتيء يوم  ملسو هيلع هللا ىلص يرشفه، أما إنك  اللِه  َرُسوَل  ثغره مأخذا ربام رأيت 

د شفيعه، ثم قام فوّل)2(. القيامة وابن زياد شفيعك، وجييء َهَذا َوُمَمَّ

. َوِقْيَل: َنْضَلُة   ذس: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْضَلُة بُن ُعَبْيٍد َعَل األََصحِّ

ابُن َعْمٍرو. َوِقْيَل: َنْضَلُة بُن َعاِئٍذ. َوُيَقاُل: اْبُن َعْبِد اللِه. َوِقْيَل: َعْبُد اللِه بُن 
َنْضَلَة. َوُيَقاُل: َخالُِد بُن َنْضَلَة.

َة َأَحاِدْيَث. َرَوى: ِعدَّ

 ، ُة، َوَحِفْيَدُتُه؛ ُمنَْيُة بِنُْت ُعَبْيٍد، َوَأُبو ُعْثاَمَن النَّْهِديُّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه؛ امُلِغْيَ
ِء َعبَّاُد بُن ُنَسْيٍب، َوِكنَاَنُة بُن ُنَعْيٍم، َوَأُبو الَواِزِع  َوَأُبو املِنَْهاِل َسيَّاٌر، َوَأُبو الَويِضْ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 83(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )546/4(.
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َجابُِر بُن َعْمٍرو، َوَعْبُد اللِه بُن ُبَرْيَدَة، َوآَخُرْوَن.

ًة َمَع ُمَعاِوَيَة. َة، َوَأَقاَم ُمدَّ َنَزَل الَبْصَ

. َوَشِهَد َخْيَبَ

. ِة َمَع َعِلٍّ َوَكاَن آَدَم، َرْبَعًة، َوَحرَضَ َحْرَب احلَُرْوِريَّ

ـُأ، َوُيْوِقـُظ َأْهَلـُه ڤ، َوَكاَن َيْقَرُأ  ْيـِل، َفَيَتَوضَّ َوَكاَن َيُقـْوُم إَِل َصـاَلِة اللَّ
تنِْيَ إَِل املاَئِة. بِالسِّ

ِة. َوِقْيَل: بُِخَراَساَن. َوِقْيَل: بَِمَفاَزٍة َبنْيَ َهَراَة  ُيَقاُل: َماَت َأُبو َبْرَزَة بِالَبْصَ
 . . ُيَقاُل: َماَت َقْبَل ُمَعاِوَيَة ِف َسنَِة ِستِّنْيَ نْيَ َمَع َعِلٍّ َوِسِجْسَتاَن. َوِقْيَل: َشِهَد ِصفِّ

.)1( ِقْيَل: َكاَن َأُبو َبْرَزَة َوَأُبو َبْكَرَة ُمَتَواِخَينْيِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ذت: َصاِحُب َرُسول اللَّ

ُه َقَتَل ابن خطل َيْوم الفتح، َوُهَو تت أستار الكعبة. قيل: إِنَّ

َرَوى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأِب َبْكر.

وعنه: ابنه املغية، وحفيدته منية بنت ُعَبْيد، وأبو عثامن النَّهدي، واألزرق 
ابن قيس، وأبو املنهال سيار بن سالمة، وأبو الويضء عباد بن نسيب، وكناية 

ابن نعيم العدوي، وجاعة.

سكن البصة، وتوف غازًيا بُخراسان.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )43-40/3(.
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ِه، وقيل:  وقيل: اسمه نضلة بن ُعَمرو، وقيل: ابن عائذ، وقيل: ابن عبد اللَّ
اسمه عبد الله بن نضلة، وقيل: خالد بن نضلة.

ام، وقيل: شهد ِصفني مع َعِلٍّ ڤ. َوَكاَن مع ُمَعاِوَية بالشَّ

وقيل: إن َأَبا ْبرَزة َكاَن يقوم الليل، وله بر ومعروف.

َ َسنَة ستني قبل ُمَعاِوَية)1(. ُتُوفِّ

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

بِن 9   50 َحِبيِب  بِن  اِف  َخفَّ بِن  حالن  بِن  ُأْهَبان  بِن  َعْمِرو  ْبُن  َنْضَلُة 
ِغَفاِر بِن مليٍل، َأُبو َمْعِن، اْلِغَفاِريُّ ڤ.

 س: كان ينزل الطلوب بني العرج والسقيا وهي عل تسعة أميال 
من السقيا والبيد باملنبجس)3(.

 جي: يعد باملدينة)4(.

 ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »امُلؤِمُن َيْأُكل ِف ِمَعاٍء َواِحٍد«. 

د بن معن الِغَفاِري، َوَكاَن يسكن الطلوب َبني اْلَفْرع والسقيا،  َوُهَو َجدُّ ُمَمَّ
َوِهي عل تِْسَعة َأْمَيال من السقيا)5(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )553/2، 554(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 47(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )116/5(.
)4( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 44(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )420/3(.
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ْفَراِء)1(. َجاَز، َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْقَطَعُه َأْرًضا بِالصَّ  ع: َسَكَن احْلِ

 بر: له صحبٌة، َكاَن يسكن البادية ناحية العرج. 

روى عنـه ابنـه معـن بـن نضلـة: أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »إِنَّ امُلؤِمـَن َيْأُكل ِف 
َمِعيٍّ َواِحٍد، َوالَكافُِر َيْأُكُل ِفْ َسْبَعِة َأْمَعاٍء«.

ل يـرو عنـه غـي ابنـه معن بـن نضلـة، وروى َهَذا اللفـظ َعـِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
جاعة)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2683/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1495/4(.
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عمان النُّ امُسه  من 

النُّْعَماُن ْبُن َأِبي َخْذَمَة ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َأِبي ُحَذْيَفَة ْبِن اْلُبَرِك، 9 5 50
، ِمْن َبِني َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن  َوُهَو اْمُرُؤ اْلَقْيِس ْبُن َثْعَلَبَة، اأْلَْنَصاِريُّ

َعْوٍف ڤ.

 س: َشـِهَد النُّْعـاَمُن ْبـُن َأِب َخْذَمـَة َبـْدًرا ِف ِرَواَيـِة ُموَسـى ْبـِن ُعْقَبـَة، 
ِد ْبِن  ـِد ْبِن ُعَمـَر، َوَعْبِد اللِه ْبـِن ُمَمَّ ، َوُمَمَّ ـِد ْبـِن إِْسـَحاَق، َوَأِب َمْعـَشٍ َوُمَمَّ

 . ُعاَمَرَة األَْنَصاِريِّ

َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

النُّْعَماُن ْبُن َأْشَيَم، َأُبو ِهْنٍد، اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.9   50

 ل: والد نعيم، له صحبٌة)3(.

 ع: ِقيَل: اْسُمُه َرافٌِع، َلُه ُصْحَبٌة)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )444/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2655/5(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3622(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2662/5(.
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 بر: َأُبو هند األشجعي، والد نعيم بن َأِب هند، ُهَو مشهور بكنيته. 

ث عنه ابنه نعيم)1(. أدرك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمع منه، وروى عنه. حدَّ

 وقال أيًضا بر: والد نعيم بن أب هند، له صحبٌة. 

اختلف ِف اسمه، فقيل: النعامن بن أشيم. وقيل رافع بن أشيم. 

يعد ِف الكوفيني)2(.

النُّْعَمـاُن ْبـُن َبِشـيِر ْبِن َسـْعِد ْبِن َثْعَلَبـَة ْبِن ِخاَلِس ْبـِن َزْيِد ْبِن 9   50
َماِلـِك ْبـِن َثْعَلَبـَة ْبـِن َكْعِب ْبِن اْلَخـْزَرجِ ْبِن اْلَحـاِرِث ْبِن اْلَخـْزَرجِ، َأُبو 

، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. ٍد، األَْنَصاِريُّ َعْبِد اهلِل، َوُيَقاَل: َأُبو ُمَحمَّ

ه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن   س: ُأمُّ

امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب 
ابن الزرج بن احلارث بن الزرج.

فولد النُّعامن بُن بشي: عبَد الله، وبه كان يكنى، درج، وممًدا، وأمة الله، 
وحبيبة، وأمهم أم عبد الله بنت عمرو بن جروة، من بني احلارث بن الزرج.

نائلة  هم  وأمُّ يوسف،  بُن  احلجاُج  َجها  تزوَّ أبان،  وأمَّ  وأباَن،  ويزيَد،   
بنت بشي بن عامرة بن حسان بن جبار بن قرط، من كلب ثم من بني ماوية 

ثم أحد بني جبار. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1495/4، 1496(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1772/4(.
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هم أمُّ ولد.  والوليد، وحييى، وبشًيا، وأمُّ

ها ليل بنت  َجها روح بن ِزنباع الُذامي، وأمُّ وأمَّ ممد وهي ُحيدة، تزوَّ
هانئ بن األسود، من كندة ثم من بني احلارث.

َجها املختاُر بُن أب عبيد الثقفي، وهي التي قتلها مصعُب  وَعمرَة تزوَّ
ها ليل بنت هانئ الكندي. ابُن الزبي، وأمُّ

قال أبو األسود: وولد ابن الزبي عل رأس عشين شهًرا من مهاجر 
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وولد النعامن بن بشي ف شهر ربيع اآلخر عل رأس أربعة 

عش شهًرا.

قـال أبو األسـود: أرى النعامن يقول: َقاَل َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وال يقول: 
سمعت.

َقـاَل مصعـب بـن ثابـت وابـن الزبـي: ل يغُز مـع النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وال يقول: 
سمعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ـُه َعْمـَرُة بِنْـُت َرَواَحَة ُأْخُت َعْبـِد اللِه ْبِن َرَواَحَة   وقال أيًضا س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي احْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج، َوُيْكنَى النُّْعاَمَن َأَبا َعْبِد اللِه. 

َل َمْوُلوٍد ِمَن األَْنَصاِر ُولَِد بِامَلِدينَِة َبْعَد ِهْجَرِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَكاَن َأوَّ
ُولَِد ِف َشْهِر َربِيٍع اآلَخِر َعَل َرْأِس َأْرَبَعَة َعَشَ َشْهًرا ِمْن ِهْجَرِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

َهَذا ِف ِرَواَيِة َأْهِل امَلِدينَِة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )365-363/5(.
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ُووَن َعنُْه ِرَواَيًة َكثَِيًة َيُقوُل فِيَها: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه  ا َأْهُل اْلُكوَفِة َفَيْ َوَأمَّ

ُه َأْكَبُ ِسنًّا مِمَّا َرَوى َأْهُل امَلِدينَِة ِف َمْولِِدِه.  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدلَّ َعَل َأنَّ

َوَكاَن َوِلَ اْلُكوَفِة ملَُِعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن َوَأَقاَم ِبَا، َوَكاَن ُعْثاَمَنيًّا ُثمَّ َعَزَلُه 

اِم َفَلامَّ َماَت َيِزيُد ْبُن ُمَعاِوَيَة َدَعا النُّْعاَمُن  ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِب ُسْفَياَن َفَصاَر إَِل الشَّ

اُك ْبُن َقْيٍس بَِمْرٍج َراِهٍط  حَّ ، َوَكاَن َعاِماًل َعَل ِحَْص، َفَلامَّ ُقتَِل الضَّ َبْيِ اِلْبِن الزُّ

ِة َسنََة َأْرَبٍع َوِستِّنَي ِف ِخاَلَفِة َمْرَواَن ْبِن احْلََكِم َهَرَب النُّْعاَمُن ْبُن  جَّ ِف ِذي احْلِ

وا َرْأَسُه َوَوَضُعوُه  َبِشٍي ِمْن ِحَْص َفَطَلَبُه َأْهُل ِحَْص َفَأْدَرُكوُه َفَقَتُلوُه َواْحَتزُّ

ِف ِحْجِر اْمَرَأتِِه اْلَكْلبِيَِّة)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

ه عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة.   ق: أمُّ

وُقتَِل ِغْيَلة بالشام، فيام بني سليمة وحص)3(.

 خ: َسِمْعُت ُمْصَعًبا يقول: ُولَِد النعامن بن بشي، وهو أول مولود 
ولد لألنصار ملَّا صار َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل املدينة)4(.

 ب: نـزل الُكوَفـة، َوَكاَن َيليَهـا ملعاويـة، ثـمَّ ول َقَضاء دمشـق، َوُقتَِل 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )176/8(.

)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1776(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 294(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )3/ 10(.
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بحمص، َقَتَلُه َخالُِد بُن خل الكاَلِعي بعد وْقَعة املرج براهط، َوَكاَن َعاماًل 
اِلبن الزبي عل حص. 

َوَكاَنت أمه عْمَرة بنت َرَواَحة ُأْخت َعْبد اللَّه بن َرَواَحة. 

َوُهَو أول َمْوُلود ولد من اأْلَْنَصار بِامَلِدينَِة)1(.

 بش: سكن الكوفة مدة، وكان يليها ملعاوية، ثم خرج إل الشام، 

عل  الزبي  البن  عاماًل  وكان  بحمص،  وُقتَِل  دمشق،  قضاء  وول  فسكنها 
حص)2(.

 رع: أول َمْوُلود من اأْلَْنَصار)3(.

ُه َعْمَرُة بِنُْت َرَواَحَة،  ْجَرِة، ُأمُّ َبْعَد اْلِ َل َمْوُلوٍد لأِْلَْنَصاِر   ع: َكاَن َأوَّ

َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلُه َثاَمِن ِسننَِي َوَسْبَعُة َأْشُهٍر، َكاَن َأِمَي  َلُه َوأِلََبَوْيِه ُصْحَبٌة، ُتُوفِّ

اْلُكوَفِة ِف َعْهِد ُمَعاِوَيَة، ُقتَِل بِِحْمَص َسنََة ِستِّنَي. 

، َوَخْيَثَمُة،  ْعبِيُّ ْحَِن، َوالشَّ ٌد، َوَبِشٌي، َوُحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ َرَوى َعنُْه اْبنَاُه: ُمَمَّ

، َوَأُبو إِْسَحاَق  َوِساَمُك ْبُن َحْرٍب، َوَساِلُ ْبُن َأِب اْلَْعِد، َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن ُعَمْيٍ

.)4( ِميُّ ، َوَحبِيُب ْبُن َساِلٍ، َوَيِسيٌع احْلَرْضَ بِيِعيُّ السَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )409/3، 410(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 87(.

)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )64/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2659-2658/5(.
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ِه بن رواحة.  ه عمرة بِنْت رواحة، أخت َعْبد اللَّ  بر: أمُّ

ولد قبل وفاة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بثامن سنني. وقيل: بست سنني، واألول أصح 
َبْي عام  ِه بن الزُّ إن شاء اللَّه تعال؛ ألن األكثر يقولون: إنه ُولد ُهَو وَعْبد اللَّ
اثنني من الجرة ِف ربيع اآلخر َعَل رأس أربعة عش شهًرا من مقدم َرُسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص املدينة.

َبْي َعَل رأس عشين شـهًرا من  ِه بـن الزُّ َقـاَل َأُبـو األسـود: ولـد َعْبد اللَّ
مهاجرة َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وولد النعامن َعَل رأس أربعة عش ِف ربيع اآلخر.

ل مولود ُولِد لألنصار بعد الجرة، ُيكنى َأَبا َعْبد اللَِّه، ال يصحُح  َوُهَو أوَّ
بعض َأْهل احلديث سامعه من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو عندي صحيح؛ ألنَّ 

ْعبِيَّ يقول عنه: سمعُت َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف حديثني أو ثالثة.  الشَّ

َوَكاَن النعامن أمًيا َعَل الكوفة ملعاوية سبعة أشهر، ثم أمًيا عل حص 
ملعاوية، ثم ليزبد، فلام مات بزيد صار زبيًيا، فخالفه َأْهل حص، فأخرجوه 
منهـا، واتبعـوه وقتلـوه، وذلـك بعـد وقعـة مـرج راهـط، َوَكاَن كريـاًم جواًدا 

شاعًرا

روى َعِن النعامن بن بشي من التابعني: حيُد بُن عبد الرحن بن عوف، 
والشعبي، وأبو إسحاق المدان، وسامك بن حرب، وابنه ممد بن النعامن)1(.

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

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1500-1496/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )172/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امَلِدينَِة. ُل َمْوُلوٍد ِف اأْلَْنَصاِر مَلَّا َهاَجَر َرُسوُل اللَّ  و: هو َأوَّ

َكاَن َأِمَي اْلُكوَفِة ِف َعْهِد ُمَعاِوَيَة ڤ، َوُقتَِل بِِحْمَص)1(.

ْجَرة َوآل أمره   جو: ُهَو أول َمْوُلود ولد من اأْلَْنَصار بِامَلِدينَِة بعد اْلِ
إَِل َأن َصار َعاماًل عل حص َفَدَعا اِلْبِن الزبي َفقتله أهل حص)2(.

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأبوه بشي بن سعد ممن شهد بدًرا 
عل ما ذكر ابن إسحاق ونسبه كام ذكرنا. 

روى عنـه: حيـد بـن عبـد الرحن، والشـعبي، وأبـو إسـحاق المدان، 
وسامك بن حرب، وأبو سالم األسود، ويسيع احلرضمي. 

ه الكوفة، وول قضاء  وكان النعامن بن بشي منقطًعا إل معاوية، ووالَّ
دمشق بعد فضالة بن عبيد)3(.

َأُبو  َصاِحبِِه،  َواْبُن  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسْوِل  َصاِحُب  الَعاِلُ،   ، األَِمْيُ  ذس: 
، اْبُن ُأْخِت َعْبِد اللِه بِن  ، الَْزَرِجيُّ ٍد، األَْنَصاِريُّ َعْبِد اللِه، َوُيَقاُل: َأُبو ُمَمَّ

َرَواَحَة.

)ُمْسنَُدُه(: ماَئٌة َوَأْرَبَعَة َعَشَ َحِدْيًثا. 

َفَقا َلُه َعَل َخَْسٍة، َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث، َوُمْسِلٌم بَِأْرَبَعٍة. اتَّ

نَّة )ص: 669(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 111(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 111(.
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َشِهَد َأُبْوُه َبْدًرا.

َحاَبِة  ؛ َوَسـِمَع ِمـَن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُعدَّ ِمـَن الصَّ َوُولِـَد النُّْعـاَمُن: َسـنََة اْثنََتـنْيِ
َفاٍق. بِاتِّ ْبَياِن  الصِّ

، َوَأُبو  ْهِريُّ ْحَِن الزُّ ، َوُحَْيُد بُن َعْبِد الرَّ ْعبِيُّ ٌد، َوالشَّ َث َعنُْه: اْبنُه؛ ُمَمَّ َحدَّ
َسالٍَّم مَمُْطْوٌر، َوِساَمُك بُن َحْرٍب، َوَساِلُ بُن َأِب الَْعِد، َوَأُبو ِقاَلَبَة، َوَأُبو إِْسَحاَق 

ٌة. ، َوَمْواَلُه؛ َحبِْيُب بُن َساِلٍ، َوِعدَّ بِْيِعيُّ السَّ

َبْعَد  ِدَمْشَق  َقَضاَء  َوِلَ  ُثمَّ  ًة،  ُمدَّ الُكْوَفَة  ُه  َفَوالَّ ُمَعاِوَيَة؛  ُأَمَراِء  ِمْن  َوَكاَن 
َفَضاَلَة، ُثمَّ َوِلَ إِْمَرَة ِحَْص.

، َذَبُحوُه. َبْيِ ِقْيَل: إِنَّ النُّْعاَمَن مَلَّا َدَعا َأْهَل ِحَْص إَِل َبْيَعِة اْبِن الزُّ

ْيَن، َقَتَلُه َخالُِد بُن َخِلٍّ َبْعَد َوْقَعِة َمْرِج َراِهٍط، ِف  َوِقْيَل: ُقتَِل بَِقْرَيِة بِْيِ
آِخِر َسنَِة َأْرَبٍع َوِستِّنْيَ ڤ)1(.

ِه بن َرَواَحَة.  ذت: ابُن ُأْخِت َعْبِد اللَّ

ْجَرِة، َوَحِفَظ َعِن النَّبيِّ  َشِهَد َأُبوُه َبْدًرا، َوُولَِد النُّْعاَمُن سنة اْثنََتنْيِ ِمَن اْلِ
ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

ْحَِن بن َعْوٍف، َوَأُبو  ، َوُحَْيُد بن َعْبِد الرَّ ْعبِيُّ ٌد، َوالشَّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُمَمَّ
َساِلٍ،  َحبِيُب بن  َوَمْوالِه  إِْسَحاَق،  َوَأُبو  َحْرٍب،  َوِساَمُك بن  َسالِم األَْسَوِد، 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )411/3، 412(.
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ُهْم. ، َوَغْيُ َوَساِلُ بن َأِب الَْعِد، َوَأُبو ِقالَبَة الَْرِميُّ

َبْعد  ِدَمْشَق  َقَضاَء  َوَوِلَ  ًة،  ُمدَّ اْلُكوَفَة  ُه  َفَوالَّ ُمَعاِوَيَة  إَِل  ُمنَْقطًِعا  َوَكاَن 
ًة)1(. َفَضاَلَة بن ُعَبْيٍد، َوَوِلَ إِْمَرَة ِحَْص ُمدَّ

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

اْمُرُؤ 9 - 50 َوُهَو  اْلُبَرِك،  ْبِن  ُأَميََّة  ْبِن  النُّْعَماِن  ْبِن  َثاِبِت  ْبُن  النُّْعَماُن 
اْلَقْيِس ْبُن َثْعَلَبَة، َأُبو َضيَّاحٍ ڤ.

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

ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ َخْطَمَة ِمَن األَْوِس، َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ
: َأُبو َضيَّاٍح، َوَكاَن َأُبو َمْعَشٍ َيُقوُل فِياَم ُيْرَوى  ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ اْبُن ُمَمَّ

يَّاِح، َفَكاُنوا َيْعَجُبوَن ِمنُْه. َعنُْه: َأُبو الضَّ

يَّاِح، َوَشِهَد َأُبو َضيَّاٍح  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَلْيَس ِف َأْهِل َبْدٍر َأُبو الضَّ َقاَل ُمَمَّ
َبـُه  ، َوُقتِـَل بَِخْيـَبَ َشـِهيًدا، َضَ َبـْدًرا، َوُأُحـًدا، َواْلَنْـَدَق، َواحْلَُدْيبَِيـَة، َوَخْيـَبَ
ْجَرِة،  اْلِ ِمَن  َسْبٍع  َسنَِة  ِف  َوَذلَِك  َرْأِسِه،  ِقْحَف  َفَأَطنَّ  ْيِف  بِالسَّ ِمنُْهْم  َرُجٌل 

َعِقٌب)3(. َضيَّاٍح  َوَلْيَس ألَِب 

النُّْعَماُن ْبُن َجْزِء ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسْعِد ْبِن 9   50
ُذْهٍل اْلُغَطْيِفيُّ ڤ.

)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 47(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )727/2(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )443/3(.
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 ن: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص، وال يعلم له رواية. 

وله أخ يقال له: هانئ، شهد فتح مص، ولام جيًعا صحبة)1(.

، َقاَلُه َأُبو َسـِعيِد ْبـُن َعْبِد   ع: َوَفـَد َعـَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَشـِهَد َفْتـَح ِمـْصَ

اأْلَْعَل)2(.

النُّْعَماُن ْبُن َحاِرَثَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9   50

 ع: َشِهَد اْلَعَقَبَة ُمَباِيًعا لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

النُّْعَماُن ْبُن َخَلِف بِن َعْوِف ْبِن َداِرِم ْبِن َعْنِز ْبِن َواِئَلَة ْبِن َسْهِم 9   50
اْبِن َماِزِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َساَلَماَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْفَصى ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

َفُدفِنَا ِف  َيْوَمِئٍذ،  َفُقتاَِل  ُأُحٍد،  َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلص  لِلنَّبِيِّ  َكاَنا َطِليَعَتنْيِ  غ:   س، 
َقْبٍ َواِحٍد)4(.

اِزَيِة اللِّْهِبيُّ ڤ.9 0 50 النُّْعَماُن ْبُن الرَّ

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)5(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الشَّ

: ُنْعاَمُن ْبُن َراِذَبَة َعِريُف اأْلَْزِد َوَصاِحُب َراَيتِِهْم، ُيَعدُّ   ع: َقاَل امَلنِيِعيُّ

 . ْمِصيِّنَي َقاَلُه اْلُبَخاِريُّ ِف احْلِ

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )494/1(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2665/5(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2662/5(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )229/4(، »معجم الصحابة« للبغوي )256/5(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )410/3(.
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ِريَن)1(. ْيٍح فِياَم َذَكَرُه َعنُْه َبْعُض امُلَتَأخِّ َرَوى َعنُْه: َصالُِح ْبُن رُشَ

النُّْعَماُن ْبُن ِسَنان، َمْولًى ِلَبِني َسَلَمَة ڤ.9   50

 س: َشِهد ُأُحًدا)2(.

النُّْعَماُن ْبُن ِسَناٍن، َمْوَلى َبِني ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْعَبِد ْبِن َقْيِس 9   50
اْبِن َصْخِر ْبِن َحَراٍم، َحِليٌف َلُهْم ڤ.

 َ َوُتُوفِّ َوُأُحًدا،  َبْدًرا،  َشِهَد  َقْد  ُه  َوَأنَّ َجِيًعا،  َذلَِك  َعَل  َأْجَُعوا  س:   
َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

، شهد بدًرا وُأُحًدا)5(.  ثغ: أنصاريٌّ خزرجيٌّ ُسَلِميٌّ

النُّْعَماُن ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد اأَلْشَهَل ْبِن َحاِرَثَة 9 5 50
اِر ڤ. ، ِمْن َبِني ِديَناِر ْبِن النَّجَّ اْبِن ِديَناٍر، اأْلَْنَصاِريُّ

ْبِن  َعْبِد األَْشَهِل  ْبِن  ْبِن َكْعِب  َمالِِك  ْبِن  َقْيِس  بِنُْت  اُء  َمْيَ ُه السُّ ُأمُّ س: 
َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاٍر. 

َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )402/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2657/5(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )535/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2656/5(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )557/4(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )481/3(.
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 ب: شهد َبْدًرا، َوقتل يوم ُأُحٍد)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بر: شهد بدًرا َمَع َأِخيِه الضحاك بن َعْبد َعْمرو، وُقتَِل النعامن بن 
َعْبد َعْمرو يوم ُأُحٍد شهيًدا)3(.

 ثغ: َشِهَد َبْدًرا مع أخيه الضحاك بن عبد َعْمرو)4(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(.

النُّْعَماُن ْبُن َعِديِّ ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُحْرَثاَن ْبِن َعْوِف 9   50
اْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب اْلَعَدِويُّ ڤ.

النُّْعاَمُن  َوَقِدَم  بِاحْلََبَشِة،  َأُبوُه  إَِل احلََبَشِة، َماَت  َوَأُبوُه  ُهَو   ع: َهاَجَر 

َمَع َمْن َقِدَم ِمَن امُلْسِلِمنَي، َفَبِقَي إَِل ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن الَطَّاِب، َفاْسَتْعَمَلُه َعَل 
َمْيَساَن، َفَقاَل اأْلَْبَياَت، َفَعَزَلُه ُعَمُر)6(.

 بر: َكاَن من مهاجرة احلبشة، هاجر إليها ُهَو وأبوه عدي بن نضيلة 
َأْو نضلة، فامت عدي هناك بأرض احلبشة، هاجر إليها ُهَو وأبوه عدي بن 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )410/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2657/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1501/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )557/4(.
)5( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2658/5(.
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نضيلة َأْو نضلة، فامت عدي هناك بأرض احلبشة، فورثه ابنه النعامن هناك، 
فكان النعامن أول وارٍث ِف اإلسالم. 

َوَكاَن عـديٌّ أبـوه أول مـورث ِف اإلسـالم، ُثـمَّ ولَّ ُعَمـُر النعـامَن َهـَذا 
ا غَيه، وأراد امرأته  ميسان، ول يول ُعَمر بُن الطاب َرُجاًل من قومه عدويًّ

َعَل الروج معه إَِل ميسان فأَبْت عليه.

نزل البصة، فلم يزل يغزو َمَع املسلمني َحتَّى مات. 

وهو فصيٌح، يستشهد َأهل اللغة بقوله: »ندمان« ِف معنى نديم)1(.

 ثغ: هاجر ُهَو وأبوه إل احلبشة، فامت أبوه عدي بأرض احلبشة، 
فورثه ابنه النعامن هناك. 

َوَكاَن النعامن أول وارث ِف اإلسالم، َوَكاَن أبوه أول موروث ِف قول.

واستعمله عمر بن الطاب َعَل ميسان، ول يستعمل من قومه غيه، 
وأراد امرأته َعَل الروج معه إل ميسان، فأبت، فكتب إليها أبيات شعر، 

وهي:

بميسان يسقى ِف زجاج وحنتم فمــن مبلــغ احلســناء أن حليلهــا
دهاقـــني غنتنـــي  شـــئت  وصناجــة جتــذو َعــَل كل منســمإذا 
املتثّلــمإذا كنت ندمانى فباألكب اسقني باألصغــر  نســقنى  وال 
املتهــدملعـــّل أمـــي املؤمنـــني يســـوؤه الوســق  ِف  تنادمنــا 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1502/4، 1503(.
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فبلغ َذلَِك عمر، فكتب إليه: أما بعد، فقد بلغني قولك:

تنادمنــا ِف الوســق املتهــدملعــّل أمــي املؤمنــني يســوؤه

ما  فلام قدم عليه سأله، فقال: والله  ُثمَّ عزله،  لقد ساءن،  الله،  وأيم 
َكاَن من َهَذا يشء، وما َكاَن إال فضل شعر وجدته، وما رشبتها قط! فقال 
عمر: أظن َذلَِك، ولكن ال تعمل ل عماًل أبًدا، فنزل البصة، ول يزل يغزو 

مع املسلمني َحتَّى مات)1(.

ْرِقيُّ اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9   50 النُّْعَماُن ْبُن َعْجاَلَن الزَّ

ِريَن)2(.  ع: َدَخَل َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاِئًدا َلُه، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 بر: ُهَو الَِّذي خلف َعَل َخولة بِنْت َقْيس األنصارية بعد َقتل َحَْزة 
ابن َعْبد املطلب َعنَْها، َوَكاَن النعامن بن العجالن لسان األَْنَصار وشاعرهم. 

ويقال: إنه َكاَن َرُجاًل َأْحَر قصًيا تزدريه العني، وكان سيًِّدا)3(.

ُنْعَماُن ْبُن ِعْصر ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َواِئَلَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َحَراِم 9 - 50
اْبِن ُجَعَل ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشَم ْبِن َوَدِم ْبِن ِذْبَياَن ْبِن ُهَمْيِم ْبِن ُذْهِل 

اْبِن ُهَنيِّ ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة الَبَلِويُّ ڤ.

 ، ـُد ْبـُن إِْسـَحاَق، َوَأُبـو َمْعـَشٍ  س: َلْيـَس َلـُه َعِقـٌب، َهَكـَذا َقـاَل ُمَمَّ

 . ُد ْبُن ُعَمَر: ُنْعاَمُن ْبُن ِعْصٍ بِالَكرْسِ َوُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )559/4، 560(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2663/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1501/4(.
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: ُهَو ُنْعاَمُن ْبُن َعْصٍ بِاْلَفْتِح. اِئِب الَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

. : ُهَو َلِقيُط ْبُن ِعْصٍ بِاْلَكرْسِ ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشِهَد ُنْعاَمُن َبْدًرا َوُأُحًدا َواْلَنَْدَق َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َة)1(. يِق َسنََة اْثنََتْي َعْشَ دِّ َوُقتَِل َيْوَم اْلَياَمَمِة َشِهيًدا ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ

 بر: شهد بدًرا واملشاهد كلَّها، وُقتَِل يوم الياممة شهيًدا)2(.

 كو: شهد بدًرا وأحًدا والندَق، وُقتَِل يوم الياممة)3(.

 كو: شهد بدًرا عداده ف بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو 
ابن عوف بن مالك، بن أوس وقيل: هو النعامن بن عص بن عبيد بن وائلة 

ابن حارثة)4(.

ه: النعامن بن عص بن الربيع بن احلارث بن أديم بن أمية  )قلت(: وسامَّ
بن خدرة بن كاهل بن رشد بن أفرك.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: اسمه نعامن   ثغ: شهد بدًرا واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ
ابن عص. وهو أصح)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل َيْوم الياممة   ثغ: شهد بدًرا، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )436/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1503/4(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )296/7(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )319/7(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )225/4(.
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شهيًدا)1(.

اِد ْبِن َماِلِك ْبِن 9   50 النُّْعَماُن ْبُن َعْمِرو ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ
، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ. اِريُّ َغْنٍم، النَّجَّ

ُه َفاطَِمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعطِيََّة ْبِن َخنَْساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمٍرو   س: ُأمُّ

اِر. ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َوُهَو ُنَعْياَمُن َتْصِغُي ُنْعاَمَن.

ُة، َوُلَباَبُة، َوَكْبَشُة، َوَمْرَيُم،  ٌد، َوَعاِمٌر، َوَسْبَ َوَكاَن لِنُْعاَمَن ِمَن اْلَوَلِد: ُمَمَّ
َهاِت َأْواَلٍد َشتَّى. َوُأمُّ َحبِيٍب، َوَأَمُة اللِه، َوُهْم ألُمَّ

َها ِمْن َبنِي َسْهٍم. َوَحِكيَمُة، َوُأمُّ

ِد ْبِن  ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَشِهَد ُنَعْياَمُن اْلَعَقَبَة اآلِخَرَة َمَع السَّ
إِْسَحاَق َوْحَدُه.

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

َ ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَبِقَي النَُّعْياَمُن ْبُن َعْمٍرو َحتَّى ُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ
اْبِن َأِب ُسْفَياَن ڤ، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 ب: َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية)3(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )560/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )458-458/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )418/3(.
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 ع: َشِهَد َبْدًرا)1(.

 بر: يقال: رفاعة بن احلَاِرث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك 
ابن النجار.

 شـهد بـدًرا، يقـال: له ُنعيامن، شـهد العقبـة اآلخرة، َوُهَو من السـبعني 
فِيَها ِف قول ابن إِْسَحاق. 

وشهد بدًرا واملشاهد كلها َمَع َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 بـر: شـهد بـدًرا، َوَكاَن مـن قدماء الصحابـة وكبائهـم، وكانت فيه 
دعابة زائدة، وله أخباٌر ظريفٌة ِف دعابته، منها خبه َمَع سويبط بن حرملة.

َكاَن نعيامن َرُجاًل صاحلًا عل ما كان فيه من دعابة)3(.

 كر: شهد بدًرا مع ُرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، قدم بصى مع أب بكر الصديق)4(.

 ثغ: شهد العقبة، وبدًرا، واملشاهد بعدها، َوَكاَن َكثِي املزاح، َيْضَحك 
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من مزاحه، وهو صاحب سويبط بن حرملة.

وأخباره ِف مزاحه مشهورة، َوَكاَن يشب المر، فكان يؤتى بِِه النَّبِيَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، فيرضبه بنعله، ويأمر أصحابه فيرضبونه بنعالم، وحيثون َعَلْيِه الرتاب. 

فلام كثر َذلَِك ِمنْه، َقاَل َلُه رجٌل من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: لعنك الله! فقال 

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1503/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2656/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1526/4، 1529(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 139، 140(.
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النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْفَعل، َفإِنَّه ُيِبُّ اللَه َوَرُسوَلُه«)1(.

ِذي يقال َلُه: نعيامن، وشهد العقبة اآلخرة، وهو من السبعني،   ثغ: هو الَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. وشهد بدًرا، واملشاهد كلها مع َرُسوِل اللَّ

اِر.   ذت: ِمْن َبنِي َمالِِك بن النَّجَّ

ِريَفِة َوامْلَِزاِح، َشِهَد َبْدًرا. َكاَياِت الظَّ ُهَو َصاِحُب احْلِ

َ َزَمَن ُمَعاِوَيَة)3(. ُه ُتُوفِّ ُيَقاُل: َأنَّ

ِن ْبِن َعاِئِذ ْبـِن ِميَجا ْبـِن ُهَجْيِر ْبِن 9   50 النُّْعَمـاُن ْبـُن َعْمـِرو ْبِن ُمَقـرِّ
َنْصِر ْبِن ُحْبِشيََّة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد ْبِن َثْوِر ْبِن ُهْذَمَة ْبِن اَلِطِم ْبِن 

ُعْثَماَن ْبِن ُمَزْيَنَة، ُيْكَنى َأَبا َعْمٍرو، الُمَزِنيُّ ڤ.

 س: كان هو وستة أخوة له شهدوا الندق مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وحل النعامُن أحَد ألوية مزينة الثالثة التي كان َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عقدها 
لم يوم فتح مكة، وكانت مزينة قد ألفت يومئذ، ول تؤلف من قبائل العرب 
غيها، وملزينة مّلتان باملدينة، وال نعلم حيًّا من العرب لم مّلتان باملدينة 

غيهم.

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان عل ميمنة النعامن بن مقرن يوم هناوند األشعث  َقاَل ُمَمَّ
ابن قيس الكندي، وعل امليرسة املغية بن شعبة الثقفي. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )575/4، 576(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )561/4(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )444/2، 445(.
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وكانت هناوند سنة إحدى وعشين)1(.

ُل َمَشاِهِدِه اْلَنَْدُق، َوَنَزَل اْلُكوَفَة، َواْسَتْعَمَلُه ُعَمُر   وقال أيًضا س: َأوَّ

َهُه َعَل النَّاِس َيْوَم هَنَاَوْنَد. اْبُن اْلَطَّاِب َعَل َكْسَكَر ُثمَّ َعَزَلُه، َفَوجَّ

يَن)2(. ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَنْت هَنَاَوْنُد َسنََة إِْحَدى َوِعْشِ َقاَل ُمَمَّ

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

ن املزن،   خ: َسِمْعُت ُمْصَعب بن َعْبد الله يقول: هاجر النعامن بن ُمَقرِّ
ة وصولة ِف قومهم، ُيَقاُل: إن  وهم سبعة أخوة هاجروا جيًعا، َوَكاَن لم َكرَّ

ن كانوا سبعة)4(. بني ُمَقرِّ

 ق: فتح هناوند لعمر، وقتل يومئذ، وقبه هناك بموضع، يقال له: 
األسفيذبان. 

ولـه أخـوان: سـويد بـن مقـّرن، ومعقـل بـن مقـرن، وكلهم يـروى عن 
الكوفة)5(. ومسكنهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  َرُسوِل 

يَن)6(. ٍن بِنََهاَوْنَد ِف َسنَِة إِْحَدى َوِعْشِ  ص: اْسُتْشِهَد النُّْعاَمُن ْبُن ُمَقرِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )146/5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )141/8(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 61(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )3/ 16(.
)5( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 300(.

)6( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )316/2(.
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ه ُعمـُر الَْيـَش، َوُقتِـَل بنهاونـد سـنة إِْحَدى   ب: سـكن الُكوَفـة، والَّ
َوعْشيـن، َوَكاَن َأِمـي الَْيـش َيْومِئـٍذ، َوَكاَن نقش َخامته: إبل باسـط إِْحَدى 

َيَدْيِه َقابض اأْلُْخَرى)1(.

ه عمـر بـن الطـاب اليـش، وُقتِـَل بنهاوند سـنة أحدى   بـش: والَّ
وعشين.

وكان نقش خامته: إبل باسط إحدى يديه قابضة األخرى)2(.

ْجَرِة،  يـَن ِمـَن اْلِ  ع: اْسُتْشـِهَد َيـْوَم َفْتـِح هَناَوْنـَد، َسـنََة إِْحـَدى َوِعْشِ
اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر َعَل َجْيِش هَنَاَوْنَد)3(.

 بر: َكاَن صاحب لواء مزينة يوم الفتح. 

َحاَبِة: َمْعِقُل بن َيَساٍر، َوَطاِئَفٌة ِمَن  ٍن ِمَن الصَّ َرَوى َعِن النُّْعاَمِن بن ُمَقرِّ
.)4( التابعني، منهم: ممُد بُن ِسِييَن، َوَأُبو َخالٍِد اْلَوالِبِيُّ

 كو: املستشهد بنهاوند)5(.

يَن، َوُهَو َيْوَمِئٍذ َأِمُي اْلَْيِش   و: ُقتَِل َيْوَم هَنَاَوْنَد َسنََة إِْحَدى َوِعْشِ
اْسَتَعَمَلُه ُعَمُر ڤ َعَلْيِهْم)6(.

)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 75(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )409/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2653/5(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1505/4، 1506(.
)5( »اإلكمال« البن ماكوال )218/7(.

نَّة )ص: 667(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )6( »سير السَّ
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ن عل ما ذكر   ر: ف »تاريخ الليل احلافظ« تكنيته بأب حكيم، وُمَقرِّ
، وابُن منده: َجدُّ النعامن، وهو نعامن  ُد بُن جرير، واحلافظان الدارقطنيُّ ُمَمَّ
ابن عمرو بن عايذ بن منجا بن بجي بن نص بن حبشية بن كعب بن عبد بن 

ثور بن هذمة بن الطم. 

شهد مع ستة إخوة له الندق منهم: سويد، ومعقل، وعقيل، وف أعقابم 
رواة منهم: معاوية بن سويد بن مقرن، روى عن: أبيه، وعن الباء بن عازب، 

وَعْبد اللَّه بن معقل بن مقرن، روى عن: ابن مسعود. 

نقل ورود النعامن ظاهر قزوين كان أمي اليش يوم هناوند، واستشهد 
با سنة إحدى وعشين وبا قبه)1(.

ْضَواِن، َوَنَزَل الُكْوَفَة،  ُل َمَشاِهِدِه األَْحَزاُب، َوَشِهَد َبْيَعَة الرِّ  ذس: َأوَّ

َفُه، َوَبَعَثُه َعَل امُلْسِلِمنْيَ َيْوَم َوْقَعِة هَنَاَوْنَد، َفَكاَن َيْوَمِئٍذ  َوِلَ َكْسَكَر لُِعَمَر، ُثمَّ َصَ
َل َشِهْيٍد. َأوَّ

، َوِسنَاُن مِمَّْن َشِهَد الَنَْدَق، َوَمْعِقٌل َوالُِد  َولِلنُّْعاَمِن إِْخَوٌة: ُسَوْيٌد َأُبو َعِديٍّ
ْحَِن. ِث، َوعِقْيٌل َأُبو َحِكْيٍم، َوَعْبُد الرَّ َعْبِد اللِه امُلَحدِّ

َوِقْيَل: ُكنَْيُة النُّْعاَمِن: َأُبو َحِكْيٍم، َوَكاَن إَِلْيِه لَِواُء ُمَزْينََة َيْوَم الَفْتِح.

َيْرِوي َعنُْه: َوَلُدُه ُمَعاِوَيُة، َوُمسلُم بُن َهْيَصٍم، َوَجَاَعٌة)2(.

)1( »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )81/1، 82(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 405-403(.
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، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن إَِلْيِه لَِواُء َقْوِمِه   وقال أيًضا ذس: األَِمْيُ

ِذْيَن اْفَتَتُحوا هَنَاَوْنَد، َفاْسُتْشِهَد َيْوَمِئٍذ. َة، ُثمَّ َكاَن َأِمْيَ الَْيِش الَّ َيْوَم َفْتِح َمكَّ

، َوَبَكى. ْعَوِة، َفنََعاُه ُعَمُر َعَل املِنَْبِ إَِل امُلْسِلِمنْيَ َوَكاَن ُمَاَب الدَّ

َث َعنُْه: اْبنُُه؛ ُمَعاِوَيُة، َوَمْعِقُل بُن َيَساٍر، َوُمْسِلُم بُن الَْيَضِم، َوُجَبْيُ  َحدَّ
. ابُن َحيََّة الثََّقِفيُّ

ْيَن، َيْوم ُجَُعٍة ڤ)1(. َوَكاَن َمْقَتُلُه ِف َسنَِة إِْحَدى َوِعْشِ

 ذت: من سادة الصحابة، كان معه لواء ُمَزْينََة يوم الفتح.

َرَوى َعنْـُه: ابنه معاوية، وَمْعِقُل بن يسـار، ومسـلم بـن اليصم، وجبي 
حية الثقفّي.

وكان أمـي اليـش يـوم فتح هناوند، فاْسُتْشـِهَد َيْوَمِئٍذ، ونعـاه ُعَمر عل 
املنب وبكى)2(.

 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)3(.

، َحِليُف اأْلَْنَصاِر ڤ.9   50 النُّْعَماُن ْبُن ُغْصِن ْبِن اْلَحاِرِث، اْلَبَلِويُّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 356، 357(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 131(.

)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 47(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2656/5(.
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، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.9 0 50 النُّْعَماُن ْبُن َقْوَقٍل، اأْلَْنَصاِريُّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)1(.

النُّْعَماُن ْبُن َقْيٍس الَحْضَرِميُّ ڤ.9  500

َث َعنُْه، َوَعْن َأِب َبْكٍر)2(.  ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَحدَّ

 بر: له صحبٌة. روى عنه: إياد بن لقيط السكون)3(.

النُّْعَماُن ْبُن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َدْعِد ْبِن ِفْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم 9  500
اْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

، َوَكاَن  ى َقْوَقٌل، َوَكاَن َقْوَقٌل َلُه ِعزٌّ ِذي ُيَسمَّ  س: َثْعَلَبُة ْبُن َدْعٍد ُهَو الَّ

َي َبنُو َغنٍْم َوَبنُو  َيُقوُل لِْلَخاِئِف إَِذا َجاَءُه: َقْوِقْل َحْيُث ِشْئَت َفإِنََّك آِمٌن، َفُسمِّ
يَواِن ُيْدَعْوَن َبنِي َقْوَقٍل. ُهْم بَِذلَِك َقَواِقَلًة، َوَكَذلَِك ُهْم ِف الدِّ َساِلٍ ُكلُّ

َوَشِهَد النُّْعاَمُن َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َقَتَلُه َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة، 
ِد ْبِن ُعَمَر.  َوَلْيَس لِلنُّْعاَمِن ْبِن َمالٍِك َعِقٌب، َهَذا َقْوُل ُمَمَّ

ِذي َشِهَد َبْدًرا ُهَو  ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َفَقاَل: الَّ ا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ َوَأمَّ
َم ْبِن فِْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم، َوُقتَِل  النُّْعاَمُن األَْعَرُج ْبُن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َأْصَ

َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2654/5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2662/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1504/4(.
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ُه َعْمَرُة بِنُْت ِذَياِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْمَزَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعاَمَرَة ْبِن َمالٍِك  َوُأمُّ

ِذي  َوالَّ ِذَياٍد،  ْبِن  ِر  امُلَجذَّ ُأْخُت  َوِهَي  َلُْم،  َحِليٌف  َبِلٍّ  ِمْن  ُغَضْينََة  َبنِي  ِمْن 

ِذي  ُيْدَعى َقْوَقٌل، ُهَو النُّْعاَمُن ْبُن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َدْعِد ْبِن فِْهِر ْبِن َغنٍْم الَّ

ُد ْبُن ُعَمَر.  َذَكَرُه ُمَمَّ

ِد ْبِن ُعاَمَرَة  َوَلْ َيْشَهْد َذاَك َبْدًرا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَقْد َذَكَر َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

األَْنَصاِريُّ َنَسَب النُّْعاَمِن ْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َدْعٍد، َوَنَسَب النُّْعاَمِن األَْعَرِج 

ا َوَما  َم ِف ِكَتاِب »َنَسِب األَْنَصاِر«، َوَذَكَر َأْواَلَدُهَ اْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َأْصَ

َوَلُدوا)1(.

 بر: شهد النعامن بدًرا، وُأُحًدا، وُقتل يوم أحٍد شهيًدا، قتله صفوان 

د بن عامرة؛ فإنه َقاَل:  ِه بن ُمَمَّ د بن ُعَمر، وأما َعْبد اللَّ ابن أمية ِف قول ُمَمَّ
الَِّذي شهد بدًرا وقتل يوم أحد النعامن األعرج ابن مالك بن ثعلبة بن أصم 

ابن فهر بن ثعلبة ابن َغنم. 

َوالَِّذي يدعى قوقاًل ُهَو النعامن بن مالك بن َثْعَلَبة بن دعد بن فهر بن 
َثْعَلَبة بن َغنم، ل يشهد بدًرا)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.    خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )507/3(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1504/4(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(.   

النُّْعَماُن ْبُن َيِزيَد ْبِن ُشَرْحِبيَل ْبِن َيِزيَد ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعْمٍرو 9 5005
الَمْقُصوِر ْبِن ُحْجٍر، َوُهَو آِكُل الُمَراِر ْبُن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث 

اأْلَْكَبِر ڤ.

 س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم، َوَكاَن ُيَقاُل َلُه ُذو النُّْمُرِق َوُهَو َخاُل 

اأْلَْشَعِث ْبِن َقْيٍس)2(.

َباِئيُّ ڤ.9  500 النُّْعَماُن السَّ

ا ِمْن َأْهِل َسَبأٍ َفَقِدَم َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، ُثمَّ   س: َكاَن هَيُوِديًّ

ُه، َفَبَعَث إَِلْيِه َفَأَخَذُه  َرَجَع إَِل باَِلِد َقْوِمِه، َفَبَلَغ األَْسَوَد ْبَن َكْعٍب اْلَعنِْيَّ َخَبُ
َعُه ُعْضًوا ُعْضًوا)3(. َفَقطَّ

ا من أهل سبأ، َفقدم عل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َفأسلم، ثمَّ   جو: َكاَن هَيُوِديًّ

َرَجَع إَِل باَِلد قومه، َفَأخذه األسوُد الَعنِيُّ َفَقطعه عضًوا عضًوا)4(. 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )250/6(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )94/8(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 188(.
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ُنَعمي امُسه  من 

ُنَعْيُم ْبُن َسْعٍد التَِّميِميُّ ڤ.9  500

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلُموا)1(. ِذيَن َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللَّ  س: َكاَن ِمْن َوْفِد َبنِي مَتِيٍم الَّ

ٍم، َوِقيَل: اْبُن َساَلَمَة ڤ.9 -500 ُنَعْيُم ْبُن َسالَّ

 ع: َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُنَعْيُم ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َخاِلِد ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 9  500
ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب النَّحَّام اْلُقَرِشيُّ الَعَدِويُّ ڤ.

اِد ْبِن َعْبِد اللِه ِمْن َبنِي َعِديِّ  ُه بِنُْت َأِب َحْرِب ْبُن َخَلِف ْبِن َصدَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َكْعٍب.

ُه َزْينَُب بِنُْت َحنَْظَلَة ْبِن َقَساَمَة ْبِن  َوَكاَن لِنَُعيٍم ِمَن اْلَوَلِد: إِْبَراِهيُم، َوُأمُّ
َقْيِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َطِريِف ْبِن َمالِِك ْبِن ُجْدَعاَن ْبِن ُذْهِل ْبِن ُروَماَن ِمْن َطيٍِّئ.

ـُه بِنْـُت ُنَعْيـٍم ُولِـَدْت لِلنُّْعـاَمِن ْبِن َعـِديِّ ْبِن َنْضَلـَة ِمْن َبنِي َعـِديِّ ْبِن  َوُأمُّ
َها َعاتَِكُة بِنُْت ُحَذْيَفَة ْبِن َغانٍِم. َكْعٍب، َوُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )165/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2669/5(.
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اَم احْلَُدْيبَِيِة، َفَشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن ُنَعْيٌم َهاَجَر َأيَّ َقاَل ُمَمَّ

ُموِك َشـِهيًدا ِف َرَجٍب َسـنََة َخَْس  َمـا َبْعـَد َذلِـَك ِمـَن امَلَشـاِهِد، َوُقتَِل َيـْوَم اْلَيْ

َة)1(. َعْشَ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغَطَفان.

ام؛  َي ُنَعْيم النَّحَّ ام: ابن َعْبد الله؛ إنام ُسمِّ َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: ُنَعْيم النَّحَّ َأْخَبَ

ْعَلة،  نَّة فَسِمْعُت نْحَمًة ِمْن ُنَعْيٍم«. والنَّْحَمة: السَّ ألَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َدَخْلُت اجْلَ

اِم َيْوم َأْجنَاِدين َشِهْيًدا)2(. ُقتَِل ُنَعْيم بالشَّ

 ب: َأُخو معمر بن َعْبد اللَّه، ُقتَِل َيْوم أجنادين ِف خاَلَفة عمر، سنة 

خس عَشة. 

ام احلَُدْيبَِية.  َوَكاَن قد أسلم قبل عمر، َوَهاَجر َأيَّ

ه بنت أب َحْرب بن َعْبد شمس بن خلف بن ضار الَعدوي)3(. َوأمُّ

 بش: من جّلة الصحابة، ُقتَِل يوم أجنادين ف خالفة عمر بن الطاب)4(.

اَم؛ أِلَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َدَخْلُت اجَلنََّة َفَسِمْعُت َنْحَمًة  َي النَّحَّ  ع: ُسمِّ

َة َقْبَل ِهْجَرِة احْلََبَشِة،  ْوُت، َكاَن إِْساَلُمُه بَِمكَّ َأَماِمي َفإَِذا ُهَو ُنَعْيٌم«، َوالنَّْحُم الصَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )129/4(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 576(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )414/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 48(.
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َة ُثمَّ َقِدَم ُمَهاِجًرا َسنََة ِستٍّ َوَمَعُه َأْرَبُعوَن ِمْن  َوَكاَن َيْكُتُم إِْساَلَمُه، َفَأَقاَم بَِمكَّ
َأْهِلِه َفاْعَتنََقُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقبََّلُه.

َواْسُتْشِهَد  امَلَشاِهِد،  ِمَن  َبْعَدَها  َما  َشِهَد  ُثمَّ  احْلَُدْيبَِيِة،  َعاَم  َهاَجَر  َوَكاَن 
َة)1(. اِم ِف ِخاَلَفِة ُعَمَر ِف َرَجٍب َسنََة َخَْس َعْشَ بَِأْجنَاِديَن بِالشَّ

نََّة َفَسِمْعُت َنْحَمًة  اَم؛ أِلَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َدَخْلُت اجْلَ َي النَّحَّ  بر: إنام ُسمِّ
ْعلة. وقيل: النحمة: النحنحة املمدودة آخرها،  ِمْن ُنَعْيٍم فِيَها«، والنَّحمة: السَّ

ام. فسمي بَِذلِك النَّحَّ

َكاَن نعيم النحام قديم اإلسالم، يقال: إنه أسلم بعد عشة أنفٍس قبل 
إسالم ُعَمر بن الطاب، َوَكاَن يكتُم إسالمه، ومنعه قومه لشفه فيهم من 
َفَقاُلوا:  ويموهنم،  وأيتامهم  عدي  بني  أرامل  َعَل  ينفق  َكاَن  ألنه  الجرة؛ 
أِقم عندنا َعَل أيِّ ديٍن شئت، وأقم ِف ربعك، واكفنا َما أنت كاٍف من أمر 

ض لك أحٌد إال ذهبت أنفسنا جيًعا دونك.  أراملنا، فو الله ال يتعرَّ

وكانت هجرة نعيم عام خيب. وقيل: بل هاجر ِف أيام احلديبية، وقيل: 
إنه أقام بمكة َحتَّى َكاَن قبل الفتح.

واختلف ِف وقت وفاته، َفِقيَل: ُقتل بأجنادين شهيًدا سنة ثالث عشة 
ِف آخر خالفة َأِب َبْكر. وقيل: ُقتل يوم اليموك شهيًدا ِف رجب سنة خس 

عشة ِف خالفة ُعَمر)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2666/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1507/4، 1508(.
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 كـر: هـو نعيـم النحـام، لـه صحبـٌة من َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وهـو قديُم 
اإلسـالم، قـدم دمشـق قبل فتحها مع النفر الذين أرسـلهم أبـو بكر الصديق 
إل مالك، ثم خرج إل الشام بعد ذلك ماهًدا فُقتَِل يوم أجنادين، ويقال: 

يوم اليموك. 

قال ابن أب حاتم، وسيف: ويقال: يوم مؤتة ف حياة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هكذا 
 . ذكر الكلبيُّ

ه: )صاحلًا()1(. وكان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قد َسامَّ

ام؛ أِلَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َدَخْلُت اجَلنََّة َفَسِمْعُت َنْحَمة  َي النَّحَّ  جو: سمِّ

ِمْن ُنَعْيٍم«. والنحمة: السعلة)2(. 

 ذت: ِمـَن امُلَهاِجِريـَن، َأْسـَلَم َقْبـَل ُعَمـَر، َوَلْ َيَتَهيَّْأ َلُه ِهْجـَرٌة إَِل َزَمِن 

احْلَُدْيبَِيِة. َوِقيَل: َلُه ِرَواَيٌة.

اْسُتْشِهَد َيْوَم أجنادين، وقيل: يوم اليموك.

نََّة َفَسِمْعُت  اَم؛ أِلَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َدَخْلُت اجْلَ َي النَّحَّ اَم ُسمِّ ُه إِنَّ ويروى َأنَّ
َنْحَمة ِمْن ُنَعْيٍم«. والنحمة: السعلة، وقيل: النحنحاء املمدودة آِخَرَها.

َأِقْم ِعنَْدَنا  َأَراِمِل َبنِي َعِديٍّ َوَأْيَتاِمِهْم، َفَقاَلْت ُقَرْيٌش:  َوَكاَن ُينِْفَق َعَل 
َعَل َأّي ديٍن شئت، فوالله اَل يتعّرض إليك أحٌد إال ذهبت أنفسنا دونك.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 175(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 188(.
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الش

ويقال: ملا هاجر إل املدينة كان معه أربعون من أهل بيته.

أرسل عنه نافع، وممد بن إبراهيم التَّْيمّي)1(.

ُنَعْيُم ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُأَنْيِف ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُقْنُفِذ ْبِن ِهاَلِل 9  500
 ، اْبِن َحاَلَوَة ْبِن َأْشَجَع ْبِن َرْيِث ْبِن َغَطَفاَن، َأُبو َسَلَمَة، اأْلَْشَجِعيُّ

الَغَطَفانيُّ ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَهاَجَر ُنَعْيُم ْبُن َمْسُعوٍد َبْعَد َذلَِك، َوَسَكَن   س: َقاَل ُمَمَّ

امَلِدينََة َوَوَلُدُه ِبَا، َوَكاَن َيْغُزو َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َغَزا، َوَبَعَثُه َرُسوُل اللِه 

ِهْم)2(. ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َأَراَد اْلُُروَج إَِل َتُبوَك إَِل َقْوِمِه لَِيْسَتنِْفَرُهْم إَِل َغْزِو َعُدوِّ

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

ك النَّاَس  ِذي َحرَّ  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن ِف حجر عمر بن الطاب، َوُهَو الَّ

َيْوم الَنَْدق.

ان)4(. َماَت ِف خاَلَفة ُعْثاَمن بن َعفَّ

َل َبنْيَ َبنِي ُقَرْيَظَة َوَأِب ُسْفَياَن)5(.  ع: َأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اأْلَْحَزاِب َأْن خُيَذِّ

ل املشكني   بر: هاجر إل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف الندق، َوُهَو الَِّذي َخذَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )167/5(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 59(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 137(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )415/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2667/5(.
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ُه املشكني بعد أن أرسل عليهم رحًيا وجنوًدا ل  وبني قريظة َحتَّى صف اللَّ
يروها.

خبه ِف تذيل بني قريظة واملشكني ِف السي خب عجيب. 

وقيل: إنه الَِّذي نزلت فِيِه: ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
یژ اآلية ]آل عمران: 173[، يعني نعيم بن َمْسُعود وحدة، كني َعنُْه وحده 

بالناس ِف قول طائفٍة من َأْهل التفسي.

َقاَل بعض َأْهل املعان: إنام قيل ذلك؛ ألن كلَّ واحٍد من الناس يقوم 
مقام اآلخر ِف مثل ذلك. وقد قيل ف تأويل اآلية غي ذلك.

سكن نعيم بن َمْسُعود املدينة، ومات ِف خالفة عثامن.

روى عنه: ابنه سلمة بن نعيم.

وقيل: بل ُقتَِل نعيُم بُن َمْسُعود ِف المل األول قبل قدوم عل َمَع ماشع 
ابن َمْسُعود السلمي، وحكيم بن جبلة، ونعيم بن مسعود األشجعي. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ابن ذي اللحية)1(. كان َرُسوُل َرُسوِل اللَّ

ـِذي أوقع اللف بـني قريظة،   ثـغ: أسـلم ِف وقعـة النـدق، وهو الَّ
ل بعضهم عن بعض، وأرسـل اللُه  وغطفـان، وقريـش، يـوم الندق، وخـذَّ
عليهم الريح والبد والنود، وهم املالئكة، فصف كيد الكفار عن النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمني. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1508/4، 1509(.
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ْل  ل الكفار، َقاَل َلُه النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص: »َخذِّ وملا أسلم واستأذن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف أن خُيذِّ
َما اْسَتَطْعَت َفإِنَّ احَلْرَب ُخْدَعٌة«. رواه عنه: ابنه سلمة. 

وقد استقصينا احلادثة ِف »الكامل ِف التاريخ«)1(.

 ذت: أسلم زمن الندق، وهو الَِّذي خذل بني األحزاب، وكان يسكن 
املدينة. وله عقب.

َرَوى َعنُْه: ابنه َسَلَمَة)2(.

، أسلم ليال الندق، وهو   جر: صحابٌّ مشهوٌر، له ذكٌر ف الُبخاِريِّ

الذي أوقع اللف بني احليني قريظة وغطفان ف وقعة الندق، فخالف بعضهم 
بعًضا، ورحلوا َعن املدينة.

وله روايٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ولداه سلمة وزينب، وله حديٌث 
عند َأحد وغيه.

 ُقتَِل نعيم ف أول خالفة علٍّ قبل قدومه البصة ف وقعة المل. وقيل: 
مات ف خالفة عثامن، والله أعلم)3(.

اٍر، َوُيَقاُل: ابن َهبَّاٍر اْلَغَطَفاِنيُّ ڤ.9  500 ُنَعْيُم ْبُن َهمَّ

 س: َكاَن ُنَعْيٌم َقْد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، َوَنَزَل َبْعَد َذلَِك 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )572/4(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 195(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )108/11(.
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ِدَمْشَق)1(.

ار(،   خ: َسِمْعُت حَيَْيى ْبَن َمِعنٍي َيُقوُل: ُنَعْيم اْلَغَطَفاِنّ ُيَقاُل: )ابُن َهَّ

و)ابن َخَّار(، و)ابن َهبَّار(، َيْرِوي َعْن ُعْقَبة ْبِن َعاِمر)2(.

ِل النََّهاِر   ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »اْبَن آَدَم َصلِّ َأْرَبَع َرَكَعاٍت ِمْن َأوَّ
َأْكِفَك آِخَرُه«.

ام. َوقد قيل: إِنَّه نعيم بن َهبَّار. َوُيَقال: نعيم بن خار. َوَقاَل  سكن الشَّ
ِحيح: نعيم بن هار)3(. َبعضهم: نعيم بن َحار. َوقد قيل. نعيم بن هدار. َوالصَّ

، َوُيَقاُل: اْبُن ِحَاٍر، َوِقيَل:   ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِم َأبِيِه، َفِقيَل: َهبَّاٌر اْلَغَطَفاِنُّ

اَم)4(. اٌر، َوِقيَل: َحَّاٌد، َسَكَن الشَّ َهدَّ

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، سكن دمشق، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عن: عقبة بن عامر. روى عنه: أبو إدريس الوالن، وكثي بن مرة، 
وقيس بن مرثد الذامي، وقتادة عل ما قيل.

وذكر أبو بكر بن أب داود أنه من غطفان جذام)5(.

 ذت: َشاِميٌّ َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/9(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 575(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )413/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2669/5(.
)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 185(.
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. ، وقيس الذاِميُّ َة، َوَأُبو إِْدِريَس اْلَْواَلِنُّ َرَوى َعنُْه: َكثُِي بن ُمرَّ

.)1( وقد روى عن ُعْقَبَة بِن َعاِمٍر، َفِلَهَذا َوِهَم َبْعُضُهْم َوَقاَل: ُهَو َتابِِعيٌّ

اٍل، َأُبو َيِزيَد، اأْلَْسَلِميُّ ڤ.9 5000 ُنَعْيُم ْبُن َهزَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)2(.  خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو من بني َمالك بن أفص)3(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )445/2(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 104(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )414/3(.
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ُنـَمْي امُسه  من 

ُنَمْيُر ْبُن َخَرَشَة الثََّقِفيُّ ڤ.9     

ِذيَن َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.  س: َكاَن ِف َوْفِد َثِقيٍف الَّ

 ب: َوفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأدركه بِالُْحَفِة، َوأسلم َمَع من َكاَن َمَعه من 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  الَوْفد الَّذين قدُموا عل َرُسوِل اللَّ

ه آِمنَة بنت َجابر بن ُجنُْدب ْبن َحاِرث بن َمالك بن حطيط بن جشم  أمُّ
ابن َثِقيف)2(.

ُنَمْيٌر، َأُبو َماِلٍك، اْلُخَزاِعيُّ ڤ.9     

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: اْبنه َمالك بن نمي، َحِديثه ِعنْد الُكوفِّيني)3(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )74/8(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )418/3، 419(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )421/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2688/5(.
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يك ِ
َ

ن امُسه  من 

َنِهيُك ْبُن َأْوٍس ْبِن َخَزَمَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَبيِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف 9 5   
اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.

 س: من القواقلة، َشِهد ُأُحًدا واملشاهد، وأرسَله َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إل 

املدينة مبشهم بفتح الله عليه ُحنني وهزيمة هوازن. 

وبعثه أبو بكر إل زياد بن لبيد يأمره أن يستبقي أهل النجي وقدم عليه 
ليـاًل، وقـد قتـل ف أول النهار منهم سـبعامئة ف صعيٍد واحـٍد، قال: هنيك فام 
َشـّبهُتهم إال بقتـَل قريظة، وبعث زياد بالسـبي وبثامنني مـن بني قتية فيهم، 

األشعث بن قيس مع هنيك إل أب بكر فأنزلم دار رملة بنت احلدث)1(.

، ويقال: الَيشُكريُّ ڤ.9      ُكوِنيُّ َنِهيُك ْبُن ُصَرْيٍم السَّ

اَم)2(.  ع: َسَكَن الشَّ

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

روى عنه: أبو إدريس الوالن.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )248/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2690/5(.
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وشهد الفتح بالشام، ثم سكن حص)1(.

وابصة بن معبد بن عتبة بن احلارث بن مالك بن احلارث بن بشي ابن 
كعب بن سعد بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة أبو سال 

ويقال أبو الشعثاء األسدي له صحبة

روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن مسعود وخريم بن فاتك وأم قيس بنت 
مصن األسدية روى عنه ابناه سال وعمرو الشعبي وعمرو بن راشد وشداد 
مول عياض بن عامروشـبيب بن ديسـم أبو الرصافة الشـامي وزياد بن أب 
العـد وزر بـن حبيـش وأيـوب بن عبد اللـه بن مكرز وأبو سـكينة احلميص 
وفراس بن خول األسدي وأبو عبد الله ممد األسدي وسكن الرقة وقدم 

دمشق وكانت له با دار بقنطرة سنان)2(.

 جر: قال ابُن ِحبَّان: له ُصحَبٌة.

وذكره َأبو ُزرعة الدمشقي فيمن نزل الشام من الصحابة من أهل اليمن.

وذكره عبد الصمد فيمن نزل حص من الصحابة)3(.

َنِهيُك ْبُن ُقَصيِّ ْبِن َعْوِف ْبِن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َنْهِم ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى 9     
ُلوِليُّ ڤ. َة ْبِن َصْعَصَعَة الَعاِمِريُّ السَّ اْبِن َتِميَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمرَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 323(.

)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 329، 330(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )134/11(.
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ِد ْبِن   س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم، َهَذا ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ
.)1( اِئِب اْلَكْلبِيِّ السَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )207/6(.
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ل
َ

ف ْ َ
ن امُسه  من 

َنْوَفُل ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 9 -   
، َأُبو الَحاِرِث، اْلَهاِشِميُّ ڤ. ُقَصيٍّ

ى ْبِن َعاِمَرَة ْبِن َعِمَيَة  ُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َطِريِف ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ُه َغِزيَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َوِديَعَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.

َوَكاَن لِنَْوَفـِل ْبـِن احْلَـاِرِث ِمـَن اْلَوَلـِد: احْلَـاِرُث َوبِـِه َكاَن ُيْكنَـى، َوَكاَن 

َرُجاًل َعَل َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َصِحَبُه َوَرَوى عنْه، َوُولَِد َلُه َعَل َعْهِد 

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اْبنُُه َعْبُد اللِه ْبُن احْلَاِرِث، َوَعْبُد اللِه ْبُن َنْوَفٍل، َوَكاَن ُيَشبَُّه 

ُل َقاٍض  ُل َمْن َوِلَ َقَضاَء امَلِدينَِة، َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َهَذا َأوَّ بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َأوَّ

ْحَِن ْبُن  َرَأْيُتُه ِف اإِلْساَلِم، َوَذلَِك ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوَعْبُد الرَّ

َنْوَفٍل الَ َبِقيََّة َلُه، َوَربِيَعُة اَل َبِقيََّة َلُه، َوَسِعيٌد، َوَكاَن َفِقيًها، َوامُلِغَيُة، َوُأمُّ َسِعيٍد، 

ُهـْم ُظَرْيَبـُة بِنْـُت َسـِعيِد ْبـِن اْلَقِشـيِب، َواْسـُمُه:  َوُأمُّ امُلِغـَيِة، َوُأمُّ َحِكيـٍم َوُأمُّ

ِ ْبِن  ُجنْـُدُب ْبـُن َعْبـِد اللـِه ْبـِن َرافِِع ْبـِن َنْضَلَة ْبـِن َمِْضِب ْبـِن َصْعِب ْبِن ُمَبـشِّ

ـاَن ْبـِن َنـْصِ ْبِن َزْهـَراَن ْبِن َكْعـِب ْبِن احْلَاِرِث ْبـِن َكْعِب ْبِن َعْبـِد اللِه ْبِن  ُدْهَ

َمالِِك ْبِن َنْصِ ْبِن األَْزِد، َوُأمُّ ُظَرْيَبَة ُأمُّ َحِكيٍم بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد 
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، َوِهَي َخاَلُة َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص.  َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

ِة َوَبْغَداَد)1(. َولِنَْوَفِل ْبِن احلَاِرِث َعِقٌب َكثٌِي بِامَلِدينَِة، َوالَبْصَ

 ق: كان أسّن من أسلم من بني هاشم، كان أسّن من: حزة، و العباس، 
ومن جيع إخوته.

وُأِسَ يوم بدر ففداه العباس، وأسلم وهاجر أيام الندق. 

وله عقٌب كثي، منهم: عبد الله بن احلارث بن نوفل، ولقبه: بّبة، وكان 
أصّم. 

وخرج مع ابن األشعث، فلام ُهِزَم، هرب إل عامن، فامت با)2(.

 ط: كان يكنى أبا احلارث بابنه احلارث، وكان نوفل فيام قيل أسن 
مـن أسـلم مـن بنـي هاشـم، وكان أسـّن مـن عّميـه حـزة، والعباس، وأسـّن 
مـن إخوتـه ربيعة وأب سـفيان، وعبد شـمس بنـي احلـارث، وأس نوفل بن 

احلارث ببدر.   

وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بني نوفل والعباس بن عبد املطلب، وكانا قبل 
ذلك رشيكني ف الاهلية متفاوضني ف املال متحابني. 

وشهد نوفل مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فتح مكة، وحنينًا، والطائف، وثبت 
يوم حنني مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأعان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة حنني بثالثة 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )41/4(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 128(.
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آالف رمـح، فقال له َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَأنِّ َأْنُظـُر إَِل ِرَماِحَك َيا َأَبا احَلاِرث 
كنَِي«.  ُتْقَصُف ِف َأْصَلِب امُلْشِ

وتوف نوفل بن احلارث بعد أن استخلف عمر بن الطاب بسنة وثالثة 
أشهر فصلَّ عليه عمر، ثم مشى معه إل البقيع حتى ُدفَِن هناك)1(. 

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت لِسنَتنْيِ خلتا من خاَلَفة عمر، كنيته َأُبو احلَاِرث، 

َوله بِامَلِدينَِة َدار ِف سوقها)2(.

 بش: أخو أب سفيان بن احلارث، وربيعة بن احلارث. 

مات لسنتني خلتا من خالفة عمر بن الطاب)3(.

 ع: َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس)4(.

 بر: ُيَكنَّى َأَبا احْلَاِرث، َكاَن أسن من إخوته ومن سائر َمْن أسلم من 
بني هاشم، كلهم َكاَن أسن من الَعبَّاس، وحزة، أس يوم بدر وفداه الَعبَّاس، 

ُثمَّ أسلم وهاجر أيام الندق. وقيل: بل ُهَو الَِّذي فدى نفسه برماح. 

وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني الَعبَّاس، وكانا رشيكني ِف الاهلية، 
متفاوضني ِف املال متحابني، وشهد نوفل َمَع َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فتَح مكة.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )416/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 58(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2687/5(.
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وشهد ُحنينًا، والطائف، َوَكاَن مِمَّْن ثبت يوم حنني مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وأعان يوم ُحنني َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بثالثة آالف رمح، َفَقاَل له َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
كنَِي«. وقيل:  »َكَأنِّ َأْنُظُر إَِل ِرَماِحَك َأَبا احَلاِرث ُتْقَصُف ِف َأْصَلِب امُلْشِ

إنه أسلم يوم فدى نفسه)1(.

 ،  ذس: اْبـُن َعـمِّ َرُسـْوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص احلَاِرِث بِن َعْبِد امُلطَِّلِب الَاِشـِميُّ
وَأُخو َأِب ُسْفَياَن بِن احلَاِرِث.

ِه الَعبَّاِس. َكاَن َنْوَفُل َأَسنَّ ِمْن َعمِّ

ُه الَعبَّاُس، ُثمَّ َأْسَلَم، َوَهاَجَر  ، َفَفَداُه َعمُّ ، َفُأِسَ ِكنْيَ َحرَضَ بدًرا َمَع امُلْشِ
َعاَم الَنَْدِق.

ْيَكنْيِ ِف الَاِهِليَِّة،  َوِقْيَل: آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ الَعبَّاِس، َوَقْد َكاَنا رَشِ
. ُمَتَصافَِينْيِ

َشِهَد َنْوَفُل َبْيَعَة الّرْضَواِن، َوَأَعاَن َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحننَْيٍ بَِثالَثِة آالَِف 
ُرْمٍح، َوَثَبَت َمَعُه َيْوَمِئٍذ، َوَما َعِلْمُت َلُه ِرَواَيًة َوالَ ِذْكًرا بَِأْكَثَر مِمَّا َأْوَرْدُت.

َة. ْيَن. َوِقْيَل: َماَت َسنََة َخَْس َعْشَ ِقْيَل: َماَت َسنََة ِعْشِ

َوَكاَن َأَسنَّ َبنِي َهاِشٍم ِف َزَمانِِه)1(.

 ذت: ابُن عمِّ النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أسنُّ من أسلم من بني هاشم، وقد ُأِس 
يوم بدٍر ففداه العباس، فلام فداه أسلم.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1513/4(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه وبني العباس،  وقيل: إنه هاجر أيام الندق، وآخى َرُسوُل اللَّ
وكانـا رشيكـني ف الاهليـة متحابني، شـِهَد َنْوَفـُل احلديبية والفتـح، وأعان 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم حنني بثالثة آالف رمح، وثبت معه َيْوَمِئٍذ.  َرُسوِل اللَّ

َ سنة خس عشة بُخلٍف، وقيل: سنة عشين)1(. ُتُوفِّ

َنْوَفُل ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َثْعَلَبة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَعْجاَلِن ْبِن 9     
َزْيِد ْبِن َغْنِم ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، َوَكاَن 
َماِلـُك ْبـُن اْلَعْجاَلِن َسـيَِّد اْلَخـْزَرجِ ِفي َزَماِنِه ُهـَو اْبُن َخاَلـِة ُأَحْيَحَة ْبِن 

اِلِميُّ ڤ. اْلُجاَلحِ اأْلَْنَصاِريُّ السَّ

 س: َشِهَد َنْوَفُل ْبُن َعْبِد اللِه َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا ِف 

اٍل َعَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثاَلثنَِي َشْهًرا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َشوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.    خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ب: شهد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوم ُأحٍد َشِهيًدا)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)5(.

 بر: شهد بدًرا، وقتل يوم ُأحٍد شهيًدا)6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )509/3(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 91(.
)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )416/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2688/5(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1512/4(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(.   

َنْوَفُل ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعْرَوَة، َوِقيَل: اْبِن َعْمٍرو ْبِن َصْخِر ْبِن َيْعَمَر 9     
َؤِليُّ ڤ. يِل ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة الدُّ اْبِن ُنَفاَثَة ْبِن َعِديِّ ْبِن الدِّ

 س: كان معاويـة أبـو نوفـل عـل بنـي الديل يـوم الفجـار وله يقول 
ا: تأبط رشًّ

ــر ــا بعام ــا نزلن ــا م ــال وأبيه نوفـــلف النفاثـــي  عامـــر  وال 

وابنه سلمى بن نوفل، كان أجود العرب وله يقول الشاعر العفري:

بســادة وليســوا  أقــوام  بل السيد املحمود سلمى بن نوفليســود 

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان نوفل بن معاوية قد شهد بدًرا مع املشكني  َقاَل ُمَمَّ
من قريش، وشهد معهم ُأحًدا، والندَق، وكان له ذكٌر ونكاية، فأسلم بعد 

ذلك.

وشـهد مـع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص فتـَح مكة، وشـهد معـه حنينًـا، والطائَف، 
ونزل املدينة ف بني الديل، وحجَّ مع أب بكر الصديق سنة تسٍع، وحجَّ مع 

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة عٍش.

وروى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ومات نوفـل بن معاويـة الديل باملدينـة ف خالفة  َقـاَل ُمَمَّ
يزيد بن معاوية)2(.

)2( »الطبقات الكبير« )131/5-132(.)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.
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 ق: كان أبوه معاوية عل بني الّدئل يوم الفجار األّول.

وكان ابنه أسلم بن نوفل أجود العرب.

وعّمر نوفل ف الاهلية، ستني سنة، وف اإلسالم ستني سنة، وأسلم، 
وشهد ما بعد الندق، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

ومات باملدينة ف خالفة يزيد بن معاوية)1(.

َيِل)2(.  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي الدِّ

 ط: عاش بعد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.   

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل احلجاز، والدؤل غي الديل. 

ِستِّنَي  الَاِهِليَّة  ِف  َعاَش  َوَكاَن  ُمَعاِوَية،  يِزيد بن  بِامَلِدينَِة ِف زمن  َماَت 

ْساَلم ِستِّنَي سنة)4(. َوِف اإْلِ

 بش: ممن َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مات ف والية يزيد بن معاوية)5(.

.)6(  ع: ِحَجاِزيٌّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 314، 315(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 225(.
)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 62(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )416/3، 417(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 62(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2685/5(.
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ر ِف الاهلية ستني سنة َوِف اإلسالم ستني سنة.  قيل: إنه ُعمِّ  بر: 
وقيل: بل َكاَن منتهى عمره مائة سنة.

أول مشـاهده َمـَع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فتـح مكـة، َوَكاَن أسـلم قبـل، وخـرج َمـَع 
ـه ملسو هيلع هللا ىلص منصفـه إَِل املدينـة، ونزل بـا ِف بني الديل، وحـجَّ َمَع َأِب  َرُسـوِل اللَّ
 َ َبْكٍر سنة تسٍع، ومع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة عٍش، ول يزل ساكنًا باملدينة َحتَّى ُتُوفِّ

با ِف زمن َيِزيد بن ُمَعاِوَية. 

روى عنه: أبو بكر بن عبد الرحن بن احلارث بن هشام، وعبد الرحن 
ابن مطيع بن األسود، وعراك بن مالك)1(.

يِق َسنََة  دِّ  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَشِهَد الَفْتَح، َوَغَزا َوَحجَّ َمَع الصِّ
تِْسٍع.

ْحَِن  ْحَِن بن ُمطِيٍع، َوِعَراُك بن َمالٍِك، َوَأُبو َبْكِر بن َعْبِد الرَّ َرَوى َعنُْه: َعْبُد الرَّ
يِل. ابن احْلَاِرِث بن ِهَشاٍم، َوَنَزَل امَلِدينََة ِف َبنِي الدِّ

 : ًحا، َوفِيِه َيُقوُل اْلَْعَفِريُّ اًدا مُمَدَّ يِلِّ َجوَّ كان َسْلَمى بن َنْوَفِل بن ُمَعاِوَيَة الدِّ

بَِســاَدٍة َوَلْيُســوا  َأْقــَواٌم  يُِّد امَلْحُموُد سلمى بن نوفل)2(َيُســوُد  َبِل السَّ

َنْوَفٌل، َأُبو َفْرَوَة، اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.9     

ُه َقاَل: »إَِذا َأَرْدَت َأْن َتنَاَم َفاْقَرْأ: »ُقْل َيا   س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1513/4(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )728/2، 729(.
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ِك«، َوُهَو َأُبو ُسَحْيِم ْبُن َنْوَفٍل)1(. ْ َا َبَراَءٌة ِمَن الشِّ ا اْلَكافُِروَن«؛ َفإِنَّ َ َأيُّ

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

 ب: َوالِد َفْرَوة بن َنْوَفل، عداده ِف أهل اْلُكوَفة)3(.

.)4( ُه َأُبو ُسَحْيٍم َنْوَفٌل اأْلَْشَجِعيُّ َبَقاِت: َأنَّ  ع: َذَكَر اْبُن َسْعٍد َصاِحُب الطَّ

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)5(.

 بر: له صحبٌة، نزل الكوفة ل َيرو َعنُْه غي بنيه: فروة، وعبد الرحن، 
َا اْلَكافُِروَن«، متلف فيه، مضطرب  وسحيم بني نوفل، حديثه ف »ُقْل َيا َأهيُّ

اإلسناد، ال يثبت)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )167/8(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 136(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )416/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2686/5(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2988/6(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1513/4(.
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ِنَيار امُسه  من 

ِنَياُر ْبُن َظاِلِم بِن َعبِس بِن َحَراِم بِن ُجْنَدِب بِن َعاِمِر بِن َعِديِّ 9 0   
ار اأْلََسِديُّ ڤ. ابِن النَّجَّ

، ُحَلَفاُء  ـُه ُأمُّ نَِيـاِر بِنْـُت إَِيـاِس ْبـِن َعاِمِر ْبِن َثْعَلَبَة، ِمـْن َبِلٍّ  س، ع: ُأمُّ

ِذي َشِهَد  َبنِي َحاِرَثَة ْبِن احلَاِرِث ِمَن األَْوِس، َوُهَو َأُخو َأِب اأْلَْعَوِر ْبِن َظاِلٍ الَّ

َبْدًرا.

هام الرباب بنت مربع بن قيظي  فولد نيار بن ظال: بشًيا، وممًدا، وأمُّ
ابن َعْمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث، من األوس. 

شهد نِياٌر ُأحًدا)1(.

ِنَياُر ْبُن ُمْكَرٍم اأْلَْسَلِميُّ ڤ.9     

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)2(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد أهل امَلِدينَة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )333/4(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2704/5(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 104(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )422/3(.
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.)1( َبْيِ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

ِذيَن دفنوا ُعْثاَمن بن عفان، وهم:   بر: َلُه ُصْحَبٌة وروايٌة، ُهَو أَحُد الَّ
حكيم بن حزام، وجبي بن مطعم، وأبو جهم ابن حذيفة، ونيار بن مكرم.

ِه بن نيار، والله أعلم)2(. َبْي، وابنه َعْبد اللَّ روى عنه: عروة بن الزُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2704/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1514/4(.
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ون النُّ َحْرف  من  األفراد 

ُنَبْيَشُة اْلَخْيِر، وهو ُنَبْيَشُة ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َشْيَباَن ْبِن َعتَّاِب ْبِن 9     
اْلَحاِرِث ْبِن ُحَصْيِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َواِئِل ْبِن ليحاِن ْبِن 

ُهَذْيٍل، َأُبو َطِريٍف، اْلُهَذِليُّ ڤ.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُهَذْيل)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُهَذْيل، َوُهَو ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة.

َنا ُمْصَعب؛ َقاَل: ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة، وُمْدِرَكة اْسُمُه: َعاِمر ْبُن إِْلَياَس  َأْخَبَ
اْبِن ُمرَض)2(.

ة، َوُهَو  ِذي ُيَقال َلُه: )ُنَبْيَشة الَْي(، َلُه ُصْحَبٌة، سكن الَبْصَ  ب: الَّ
ابُن َعمِّ َسلَمة بن امُلَحّبق)3(.

.)4(  بش: ابُن َعمِّ َسلَمة بن امُلَحّبق، َوَقْد ِقْيَل: ُنَبْيَشة الَْيِ

َة، اْبُن َعمِّ َسَلَمَة ْبِن امُلَحبَِّق)5(.  ع: َسَكَن اْلَبْصَ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )53/1(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )188/1(.

)4( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 72(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )421/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2702/5(.
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ه   بر: ُهَو ابُن عمِّ سلمة بن املحبق الذل، من هذيل بن مدركة، سامَّ

ِه(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )نبيشة(. ويقال: )نبيشة بن َعْبد اللَّ َرُسوُل اللَّ

روى عنه: َأُبو املليح الذل وغيه)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )نبيشـة  ه َرُسـوُل اللَّ  ثـغ: هـو ابـنُّ عمِّ سـلمة بن املحبق، سـامَّ

الي(؛ وإنام سامه بذلك؛ ألنه دخل َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعنده أسارى، فقال: يا 
، َأْنَت  رسول الله، إما أن تفادهيم، وإما أن مَتُنَّ عليهم. فقال: »َأَمْرَت بَِخْيٍ

ُنَبْيَشة اخَلْي«)2(.

ث عنه: أبو املليح الذل)3(.    كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحدَّ

ُنَجاُب ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن ِجْزَمَة ْبِن َأْصَرَم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَماَرَة ڤ.9 5   

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

ُنَسْيُر ْبُن الَعْنَبِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمٍر األَْنَصاِريُّ الّظفِريُّ ڤ.9     

والده:  لعنبس  يقال  وكان  كثية،  مشاهد  وشهد  ُصحَبٌة،  له  جر:   
)فارس احلواء(.

واستشهد نسي يوم جرس أب عبيد، واستشهد ولد ولده َعبد الله بن 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1525/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )534/4(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )270/5(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2697/5(.
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سهل بن نسي بالقادسية)1(. 

اِر 9      النَُّضْيُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َكَلَدَة ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن َعْبِد الدَّ
، ُيْكَنى َأَبا اْلَحاِرِث ڤ. اْبِن ُقَصيٍّ

، َوُهَو َأُخو  اِر ْبِن ُقـيَصٍّ ـُه اْبنَـُة احلَـاِرِث ْبـِن ُعْثاَمَن ْبـِن َعْبِد الدَّ  س: ُأمُّ

ا بَِأْمِر  ْفَراِء َصْبً ِذي َقَتَلُه َعِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب َيْوَم َبْدٍر بِالصَّ النَّرْضِ ْبِن احْلَاِرِث الَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َرُسوِل اللَّ

ى ْبِن َعْبِد  ُهُم اْبنَُة َعْبِد اْلُعزَّ َفَوَلَد النَِّضُي: َعَطاًء، َوَنافًِعا، َوامُلْرَتِفَع، َوُأمُّ

احلَاِرِث. 

اِء.  َها اْبنَُة َأِب اْلَعدَّ َوَعاتَِكَة، َوُأمُّ

ِذي َرَوى َعنُْه اْبُن ُجَرْيٍج، َوُسْفَياُن  ًدا، َوُهَو الَّ َفَوَلَد امُلْرَتِفُع ْبُن النَِّضِي: ُمَمَّ

ا )2(.  ُهَ اْبُن ُعَيْينََة، َوَغْيُ

 . اِر ْبِن ُقيَصٍّ ُه اْبنَُة احْلَاِرِث ْبِن ُعْثاَمَن ْبِن َعْبِد الدَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِمَئًة ِمَن اإِلبِِل،  َأْسَلَم بُِحننَْيٍ

ْفَراِء  ِذي َقَتَلُه َعِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب َيْوَم َبْدٍر بِالصَّ َوُهَو َأُخو النَّرْضِ ْبِن احْلَاِرِث الَّ

ا بَِأْمِر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َصْبً

)1( »اإلصابة« البن حجر )57/11(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )65/6(.
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ِذي َرَوى َعنُْه ُسْفَياُن  ُد ْبُن امُلْرَتِفِع ْبِن النَُّضْيِ الَّ : ُمَمَّ َوِمْن َوَلِد النَُّضْيِ
ُه)1(. اْبُن ُعَيْينََة َوَغْيُ

 بر: َكاَن من املهاجرين. وقيل: بل َكاَن من مسلمة الفتح، واألول 

أكثر وأصح. يكنى أبا احلارث، وأبوه احلارث بن علقمة يعرف بالرهني. 

َوَكاَن للنضي من الولد: عل، ونافع، واملرتفع.

َوَكاَن النضي بن احلارث يكثر الشكر للَّه َعَل َما من به َعَلْيِه من اإلسالم، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني  ول يمت َعَل َما مات َعَلْيِه أخوه وآباؤه، وأمر له َرُسوُل اللَّ
بامئة بعي، فأتاه رجٌل من بني الديل يبشه بذلك، َوَقاَل له: اخدمني منها، 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ل يعطني  َفَقـاَل النضـي: َمـا أريـد أخذهـا، ألن أحسـب أن َرُسـوَل اللَّ

ًفا َعَل اإلسالم، وما أريد أن أرتش عل اإلسالم.  ذلك إال تألُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ثم َقاَل: والله َما طلبتها، وال سألتها، وهي عطية من َرُسوِل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فجلس  ِه  اللَّ إَِل َرُسوِل  فقبضها وأعطى الديل منها عشة، ثم خرج 
معـه ِف ملسـه، وسـأله َعـْن فرض الصـالة وتوقيتهـا. قال: فو اللـه لقد َكاَن 
ِه، أي األعامل أحب إَِل اللَّه؟  أحب إل من نفي، وقلت له: َيا َرُسوَل اللَّ

َقاَل: »اجِلَهاُد، َوالنََّفَقُة ِف َسبِيِل اللِه«.

وهاجر النضي إَِل املدينة، ول يزل با َحتَّى خرج إَِل الشام غازًيا، وحرض 
اليموك، وقتل با شهيًدا، وذلك ِف رجب سنة خس عشة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )10/8(.
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َوَكاَن يعد من حكامء قريش.

وأما النرض بن احلارث أخوه فقتله َعِلُّ بُن َأِب َطالٍِب يوم بدر كافًرا، 
ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن شديد العداوة لَِرُسوِل اللَّ قتله بالصفراء صًبا بأمر َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َفُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ذس: ِمْن ُمْسِلَمِة الَفْتِح، َكاَن َأَحَد احلَُلاَمِء، َوُهَو مِمَّْن َتَألَّ
، ُقتَِل َيْوَمِئٍذ. باَِمَئِة َبِعْيٍ

]من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن[ )2(.

 ذت: مـن مْسـَلَمة الفتـح، ومـن حلامء قريـش، وقيـل: إن النّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فُه بذلك. فتوقَّف ف أخذها، َوَقاَل:  أعطاه مائة من اإلبل من غنائم ُحنني، َتألَّ
اَل أرتش عل اإلسالم، ُثمَّ َقاَل: واللِه َما طلبتها وال سألتها، وهي عطية ِمْن 
َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأخذها، وحسن إسالمه، واستشهد يوم اليموك، وأخوه 

النرض ُقتِل كافًرا ف نوبة بدر)3(.

النَُّعْيَماُن، َصاِحُب ُسَوْيِبِط ْبِن َحْرَمَلَة، َوَرِفيُقُه ڤ.9 -   

ا ِف َحِديِث ُأمِّ َسَلَمَة)4(.  ع: ُذِكَر ِف َأْهِل َبْدٍر، ِذْكُرُهَ

، اْلَحْضَرِميُّ ڤ.9      ُنَفْيُر ْبُن ُجَبْيٍر. وقيل: ابُن َمالٍك، َأُبو ُجَبْيٍر، الِكْنِديُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1525/4، 1526(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )316/1(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )90/2(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2665/5(.
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َمْوت)1(.  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َحرْضَ

.)2( ِميِّ  خ: َوالُِد ُجَبْي ْبِن ُنَفْي احْلَرْضَ

 جي: روى عنه: ابنه جبي بن نفي، يعد بالشام)3(.

ام)4(.  ب: َوالِد ُجَبي بن نفي، َلُه ُصْحَبٌة، سكن الشَّ

اِميِّنَي)5(. ، ُيَعدُّ ِف الشَّ  ع: َرَوى َعنُْه اْبنُُه ُجَبْيٌ

 كر: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه حديًثا. روى عنه: جبي بن نفي، 
وشهد فتح دمشق)6(.

 ثغ: وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعداده ف أهل الشام)7(.

ُنَفْيُع ْبُن َمْسُروٍق، َأُبو َبْكَرَة، َوِقيَل: َمْسُروٌح الثََّقِفيُّ ڤ.9     

ـِه، َوَكاَن َعْبـًدا  ـُه ُسـَميَُّة، َوُهـَو َأُخـو ِزَيـاِد ْبـِن َأِب ُسـْفَياَن ألُمِّ  س: ُأمُّ

اَم ُحرٍّ َنَزَل إَِلْينَا  بِالطَّاِئِف، َفَلامَّ َحاَصَ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْهَل الطَّاِئِف، َقاَل: َأيُّ

ٌة ِمْن َعبِيِد َأْهِل الطَّاِئِف،  ، َفنََزَل إَِلْيِه ِعدَّ اَم َعْبٍد َنَزَل إَِلْينَا َفُهَو ُحرٌّ َفُهَو آِمٌن، َوَأيُّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )279/1(.

)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )586/1(.
)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 53(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )415/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2689/5(.
)6( »تاريخ دمشق« البن عساكر )195/62(.

)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )577/4(.
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فِيِهْم َأُبو َبْكَرَة َفَأْعَتَقُهْم َرُسول اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َأُبو َبْكَرَة َتَدلَّ إَِلْيِهْم ِف َبْكَرٍة 
َفَكنَّْوُه َأَبا َبْكَرَة، َفَكاَن َيُقوُل: َأَنا َمْوَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ـُد ْبُن َسـْعٍد: َوَكاَن َرُجاًل َصاحِلًـا َوِرًعا، َوَكاَن فِيَمْن َشـِهَد َعَل  َقـاَل ُمَمَّ
، َفَحَمَل َذلَِك َعَل َأِخيِه ِزَياٍد ِف  َب احْلَدَّ َهاَدِة، َفرُضِ امُلِغَيِة ْبِن ُشْعَبَة بِتِْلَك الشَّ
َعى ُمَعاِوَيُة ِزَياًدا، هَنَاُه َأُبو َبْكَرَة َعْن َذلَِك، َفَأَبى ِزَياٌد، َوَأَجاَب  َنْفِسِه، َفَلامَّ ادَّ

َمُه.  َمُه َأَبًدا، َفاَمَت َقْبَل َأْن ُيَكلِّ ُمَعاِوَيُة، َفَحَلَف َأُبو َبْكَرَة َأْن اَل ُيَكلِّ

ُهُم اْلِوالََياِت،  َفُهْم، َوَأْقَطَعُهْم، َوَوالَّ َب َوَلَد َأِب َبْكَرَة َورَشَّ َوَكاَن ِزَياٌد َقْد َقرَّ
ُْم ِمْن َوَلـِد ُنَفْيِع ْبِن  ُْم ِمَن اْلَعـَرِب، َوَأهنَّ َعـوا َأهنَّ َفَصـاُروا إَِل ُدْنَيـا َعظِيَمـٍة، َوادَّ

 . احْلَاِرِث الثََّقِفيِّ

ِة، ِف ِوالََيِة ِزَياٍد)1(. َوَماَت َأُبو َبْكَرَة ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن بِاْلَبْصَ

 ل: له الصحبة)2(.

 ق: كان عقياًم ال يولد له، وأسلم، ومات ف خالفة عمر.

وأمُّ أب بكرة: سمية من أهل زندورد، وكان كرسى وهبها ألب الي، 
ملك من ملوك اليمن، فلام رجع إل اليمن مرض بالطائف، فداواه احلارث، 
َم َعْبٍد َنَزَل إيلَّ  فوهبها له، فلام حاص َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص أهَل الطائف، قال: »َأيُّ
«، فنـزل أبـو بكرة واسـمه: نفيـع، وأراد أخـوه نافع أن يدّل نفسـه،  َفُهـَو ُحـرٌّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )16-15/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 438(.
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هام سـمية،  فقـال لـه احلـارث: أنـت ابني فأقـم. فأقام، فنُِسـَبا إليـه جيًعا، وأمُّ
هي أمُّ زياد بن أب سفيان، وانتسبت أزدة بنت احلارث إل احلارث، وكانت 
إخوهتا:  معها  فخرج  حلها،  البصة  عتبة  ول  فلام  غزوان،  بن  عتبة  تت 
نافع، ونفيع، وزياد، فلام أسلم أبو بكرة وحسن إسالمه، ترك االنتساب إل 
احلارث، وكان يقول: أنا مول َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وهلك احلارث، فلم يقبض 

أبو بكرة مياثه.

 وكان زوج سمية يسمى: مرسوًحا.

وتوف أبو بكرة عن أربعني بني ذكر وأنثى، فأعقب منهم سبعة: عبد الله، 
وعبيد الله، وعبد الرحن، وعبد العزيز، ومسلم، ورّواد، وعتبة.

فأما عبد الرحن بن أب بكرة، فهو أول مولود ولد بالبصة. 

وأول مولود ولد بالكوفة معاوية بن ثور من: بني البّكاء، من بني عامر 
ابن ربيعة.

وأما عبيد الله، فكان أجود الناس وأشجعهم، وكان شديد السواد)1(. 

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقْيٍف. 

ْهِري. َوَكاَن إِْسالم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسالَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثاَمٍن ِمَن اْلِ

ر َعَلْيِهم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُـْم أمَّ َقـاَل ابـُن إِْسـَحاَق: َومَلَّا كَتَب رسـوُل اللَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 288، 289(.
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ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ُعْثاَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحَدثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ
ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسـَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلـامَّ اْفَتَتـح النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْسالم  اَم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ
َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيِت واحْلََرِم، وصيَح َوَلَد إْساَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلامَّ 
ُه ال َطاَقَة َلُـْم بَحْرب النَّبِّي  ـة َوداَنـْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعـَرُب َأنَّ اْفُتتَِحـْت َمكَّ
ُبوَن  -: أفواًجا: َيرْضِ ُه -َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكاَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

ِه)2(.  خ: َأُخو ِزَياٍد أِلُمِّ

 ب: َماَت سنة تسع َوخسني. َوقد قيل: سنة َثاَلث َوخسني، َوأمر 
َوَكاَنا   ، َوِزَياٌد َحيٌّ َبرَزة  َأُبو  َعَلْيِه  اأْلَْسَلِمي، فصلَّ  َبرَزة  َأُبو  َعَلْيِه  ُيَصلِّ  َأن 

متواخيني، َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت َثاَلث َوِستُّوَن سنة. 

َوَكاَن قد أسلم َوُهَو ابُن َثاَمنَِية عش سنة، َوَكاَن َلُه َأْرَبُعوَن ولًدا، أعقب 
ْحَن، َوعبد الَعِزيز، َوُمسـلم،  ِمنُْهـم َسـْبَعة: َعْبـد اللَّه، َوعبيـد اللَّه، َوعبـد الرَّ

اد َأْواَلد أب بكَرة)3(. وروَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 154، 155، 156(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 524(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )411/3، 412(.
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 بش: كان قد أسلم، وهو ابن ثامن عشة سنة، وانتقل إل البصة. 

ومات سنة تسع وخسني، وأمر أن يصل عليه أبوبرزة األسلمي، وكانا 
متآخيني.

وقد قيل: إنه توف سنة ثالث وخسني، وله ثالث وستون سنة)1(.

 ع: َقاَل َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل: اْسُمُه: ُنَفْيُع ْبُن احْلَاِرِث، َوَقاَل َأُبو َخْيَثَمَة: 

وٍح،  ُد ْبُن َسـْعٍد: َأُبو َبْكَرَة اْسـُمُه ُنَفْيـُع ْبُن َمرْسُ وٍح، َوَقاَل ُمَمَّ ُنَفْيـُع ْبـُن َمـرْسُ

ِه.  ُه ُسَميَُّة، َوُهَو َأُخو ِزَياِد ْبِن َأِب ُسْفَياَن أِلُمِّ َوُأمُّ

َكاَن َعْبًدا لَِبْعِض َأْهِل الطَّاِئِف، َفَتَدلَّ إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِبَكَرَة، َفَكنَّاُه 
َأَبا َبْكَرَة، َفَكاَن َيُقوُل: َأَنا َمْوَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َرُجاًل َوِرًعا َصاحِلًا. 

آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َأِب َبْرَزَة.

َ ِبَا َسنََة إِْحَدى، َوِقيَل: اْثنََتنْيِ َوَخِْسنَي، َوَصلَّ َعَلْيِه  َة، َوُتُوفِّ َسَكَن الَبْصَ
َ َعَلْيِه. َأُبو َبْرَزَة اأْلَْسَلِميُّ َأْوَصاُه َأْن ُيَصلِّ

، َواأْلَْحنَُف ْبـُن َقْيٍس، َواحْلََسـُن ْبُن َأِب  َث َعنْـُه: َأُبـو ُعْثاَمَن النَّْهـِديُّ َحـدَّ
ْحَِن،  ُد ْبُن ِسِييَن، َوَأْواَلُدُه: َعْبُد الرَّ احْلََسِن، َوَأُخوُه َسِعيُد ْبُن َأِب احْلََسِن، َوُمَمَّ

ْحَِن ْبُن َجْوَشٍن،  َوَعْبُد اْلَعِزيِز، َوُعَبْيُد اللِه، َوُمْسِلُم َبنُو َأِب َبْكَرَة، َوَعْبُد الرَّ
َوَأْشَعُث ْبُن ُثْرُمَلَة، َوُعْتَبُة ْبُن ُصْهَباَن، َوِزَياُد ْبُن ُكَسْيٍب)2(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2680/5(.)1( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 67(.
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 ع: َأْسَلَم َيْوَم الطَّاِئِف، َوَكنَّاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأَبا َبْكَرَة، َوِقيَل: اْسُمُه ُنَفْيٌع )1(.

ه سمية َأَمٌة للحارث بن كلدة، وهي أمُّ زياد بن أب ُسْفَيان.  بر: أمُّ

ِه  َوُيَقاُل: إِنَّ َأَبا َبْكَرَة َتَدلَّ ِمْن ِحْصِن الطَّاِئِف بَِبَكَرٍة، َوَنَزَل إَِل َرُسوِل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فكناه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا َبْكَرَة.

سكن َأُبو َبْكرة البصة، ومات با ِف سنة إحدى وخسني، َوَكاَن ممن 
اعتـزل يـوم المـل، ل يقاتـل َمـَع واحـد مـن الفريقـني، َوَكاَن أحـد فضـالء 

الصحابة. 

ولـه عقـٌب كثـٌي، ولـم وجاهة وسـؤدد بالبـصة، َوَكاَن ممن شـهد َعَل 
امُلِغَية بن شعبة فلم يتم تلك الشهادة، فجلده عمر، ثم سأله االنصاف عن 

ذلك، فلم يفعل، وأبى فلم يقبل له شهادة)2(.

 جو: قيل: اْسُمه: مرسوح، تدل َيْوم الطَّاِئف ببكرة، فكنَّاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

بِأب بكَرَة، َوأْعتقُه، َفُهَو من مَوالِيه)3(. 

 كر: مول َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الطائف، أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ف حصار 

الطائف فأعتقه. 

وسكن البصة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2637/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1530/4، 1531(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 189(.
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روى عنه: بنوه عبد الرحن، وعبد العزيز، وعبيد الله، ومسلم بنو أب 
بكرة، واحلسن البصي، واألحنف بن قيس، وأبو عثامن النهدي، وسعيد 
ابـن أب احلسـن أخـو احلسـن، وممد بن سـيين، وعبد الرحن بن جوشـن 
الغطفان، وأشعث بن ثرملة، وعقبة بن صهبان، وزياد بن كسيب العدوي. 

ووفد عل معاوية)1(.

ه سمية أمة كانت للحارث بن كلدة الثقفي، وهو أخو زياد   ثغ: أمُّ
ألمه.

ي. روى عنه: أبو عثامن النَّْهِدي، واألحنف، واحلسن الَبْصِ

َوَكاَن من فضالء الصحابة وصاحليهم)2(.

 وقال أيًضا ثغ: أسلم َيْوم الطائف، وكنَّاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكرة، لنزوله 
من الطائف ِف بكرة، وقيل: اسمه نفيع بن احلارث)3(.

ْوٍح.  ذس: َمْوَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اْسُمُه: ُنَفْيُع بُن احلَاِرِث. َوِقْيَل: ُنَفْيُع بُن َمرْسُ

َتَدلَّ ِف ِحَصاِر الطَّاِئِف بَِبْكَرٍة، َوَفرَّ إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم َعَل َيِدِه، َوَأْعَلَمُه 
ُه َعْبٌد، َفَأْعَتَقُه. َأنَّ

َرَوى: ُجَْلَة َأَحاِدْيَث.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 200، 201(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )578/4، 579(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )379/4(.
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ْحَِن؛ َوَعْبُد الَعِزْيِز؛ َوُمْسِلٌم،  َث َعنُْه: َبنُْوُه األَْرَبَعُة؛ ُعَبْيُد اللِه؛ َوَعْبُد الرَّ َحدَّ
ْيَن، َوُعْقَبُة بُن ُصْهَباَن،  ُد بُن ِسْيِ ، َوُمَمَّ يُّ ، َواحلََسُن الَبْصِ َوَأُبو ُعْثاَمَن النَّْهِديُّ

ُهم. َوِرْبِعيُّ بُن ِحَراٍش، َواألَْحنَُف بُن َقْيٍس، َوَغْيُ

َحاَبِة، َوَوَفَد َعَل ُمَعاِوَيَة. َة، َوَكاَن ِمْن ُفَقَهاِء الصَّ َسَكَن الَبْصَ

ِه. َوِقْيَل: َكاَن َعْبًدا لِْلَحاِرِث بِن  ُه: ُسَميَُّة، َفُهَو َأُخو ِزَياِد بِن َأبِْيِه ألُمِّ َوُأمُّ

َكَلَدَة، َفاْسَتْلَحَقُه.

َوُسَميَُّة: ِهَي َمْواَلُة احلَاِرِث، َتَدلَّ ِمَن احِلْصِن بَِبْكَرٍة، َفِمْن َيْوَمِئٍذ ُكنَِّي: 
بَِأِب َبْكَرَة.

اٌد، َوَكيَِّسُة. َومِمَّْن َرَوى َعنُْه: َوَلَداُه؛ َروَّ

ــُه َوَلــُد احلَــاِرِث، َوَيُقــْوُل: )َأَنــا َأُبــو َبْكــَرَة َمــْوَل  َوَكاَن َأُبــو َبْكــَرَة ُينِْكــُر َأنَّ
ْوٍح(. َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفإِْن َأَبى النَّاُس إاِلَّ َأْن َينُْسُبْوِن، َفَأَنا ُنَفْيُع بُن َمرْسُ

ـُة ُعَمـَر َمْشـُهْوَرٌة ِف َجْلـِدِه: َأَبـا َبْكـَرَة، َوَنافًِعـا، َوِشـْبَل بـَن َمْعَبـٍد؛  َوِقصَّ
َنى، ُثمَّ اْسَتَتاَبُم، َفَأَبى َأُبو َبْكَرَة َأْن َيُتْوَب، َوَتاَب  ِة بِالزِّ لَِشَهاَدهِتِم َعَل امُلِغْيَ

اآلَخَراِن.

ُقْوِن. َفَكاَن إَِذا َجاءُه َمْن ُيْشِهُدُه، َيُقْوُل: َقْد َفسَّ

ُه اْمَتنَـَع ِمَن التَّْوَبـِة ِمْن َقْذفِـِه، َوَأَقاَم  : إِنَّ َصـحَّ َهـَذا، َفأَلنَّ َقـاَل الَبْيَهِقـيُّ
َعـَل َذلَِك.
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اَم َأَنا َشـاِهٌد، َفَجنَـَح إَِل الَفْرِق  َة، َوإِنَّ ـُه َيُقـْوُل: َلْ َأْقـِذِف امُلِغـْيَ ُقْلـُت: َكَأنَّ
ْجُم، َومَلَا  َ الرَّ ابِِع، َلَتَعنيَّ َهاَدِة َلْو َتمَّ بِالرَّ اِهِد، إِْذ نَِصاُب الشَّ َبنْيَ الَقاِذِف َوالشَّ

. وا َقاِذفنِْيَ ُسمُّ

. . َوِقْيَل: َماَت َسنََة اْثنََتنْيِ َوَخِْسنْيَ ِقْيَل: َماَت َسنََة إِْحَدى َوَخِْسنْيَ

.)1( َحاِبُّ َقاَلُه: َخِلْيَفُة بُن َخيَّاٍط، َوَصلَّ َعَلْيِه: َأُبو َبْرَزَة األَْسَلِميُّ الصَّ

َأبِيِه  َعْبًدا للحارث فاستلحقه، َوُهَو أخو زياد بن  قيل: َكاَن   ذت: 
ألمه، واسمها ُسَمَية موالة احلارث بن َكَلَدة، وقد َكاَن تدل َيْوم الطائف من 
احلصن ببكرة، وأتى إَِل َبنْيَ يدي النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وُكني يومئذ بأب بْكرة. 

وله أحاديث.

ِه،  ْحَـِن، وَعْبـد العزيز، ومسـلم، ورواد، وعبيـد اللَّ َرَوى َعنْـُه: َعْبـد الرَّ
وكبشة أوالده، واألحنف بن قيس، وَأُبو ُعْثاَمن النَّهدي، وربعي بن حراش، 

واحلسن، وابن سيين.

َة أفضـل ِمنُْه ومن  وسـكن البـصة، فعن احلسـن، َقـاَل: َلْ ينزل اْلَبْصَ
ِعمران بن ُحَصنْي.

ه ُعَمر لعـدم تكميل أربعة  َوَكاَن َأُبـو َبْكـرة ممـن شـهد َعَل املغية، فحـدَّ
شهداء، وأبطل شهادته، ثم قال له: تب لتقبل شهادتك، َفَقاَل: اَل أشهد َبنْيَ 

اثنني أبًدا.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )7-5/3، 9(.
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َوَكاَن َأُبو َبْكرة كثي العبادة. 

َوَكاَن أوالده رؤساء البصة رشًفا ومااًل وعلاًم ووالية)1(.

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

ُنَقاَدُة ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َخَلِف ْبِن َعِميَرَة ْبِن ُمَريِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك 9     
اْبِن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسٍد، َأُبو ِسْعٍر، اأَلَسِديُّ ڤ.

ـُه َبَعَثُه إَِل َرُجٍل َيْسـَتْمنُِحُه َناَقًة َلُه َوَأنَّ   س: َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

ُه)3(. ُجَل َردَّ 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 ُمرَض ْبِن َنَزار 

اْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا ُمْصَعٌب؛ قال: بنو ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس بن ُمرَض، فأما  َأْخَبَ

ُه أبو جذام ولم وعاملة، واسم جذام: َعاِمر، َوَقِد اْنَتَسَبْت  َأَسدة فيزعمون َأنَّ

ة ْبـُن ُأَدَد ْبِن  بنـو َأَسـدة ِف اليمـِن؛ َفَقاُلـوا: ُجَذاُم ْبُن َعِدّي ْبـِن احْلَاِرِث ْبِن ُمرَّ

َزْيد ْبِن َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َمالٍِك ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهاَلن ْبِن َسَبأ)4(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )554/2، 555(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 47(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )183/8(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 194، 195(.
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، يعد بالكوفة)1(.  جي: هو أسديٌّ

 ب: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل رجل يستمنحه َناَقة. 

ة)2(. عداده ِف أهل الَبْصَ

.)3( ِليطِيُّ اُء السَّ  ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ِسْعٌر، َواْلَبَ

 بر، ثغ: معدوٌد ِف أهل احلجاز، سكن البادية. 

روى عنه: زيد بن أسلم، وابنه سعد بن نقادة)4(.

، ِمْن َبِني َساِعَدَة ڤ.9 0    َنْقُب ْبُن َفْرَوَة ْبِن اْلُبْدِن، اأْلَْنَصاِريُّ

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)5(.

النَِّمُر ْبُن َتْوَلِب ْبِن ُأَقْيٍش -َوُأَقْيُش َبْيُت ُعْكِل- ْبِن َعْبِد ْبِن َكْعِب 9  5  
اْبِن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْوِف ْبِن َواِئِل ْبِن َقْيِس ْبِن َعْوِف ْبِن َعْبِد َمَناَة 

اِعُر ڤ. الشَّ

 س: َحَضنَْت ُعْكَل َأَمٌة َلُْم َوَلَد َعْوِف ْبِن َواِئٍل، َفنُِسُبوا إَِلْيَها. 

اِعُر، َوَكاَن َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم، َوَنَزَل  َوالنَِّمُر ْبُن َتْوَلٍب ُهَو الشَّ

)1( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 48(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )422/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2701/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1531/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )579/4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2708/5(.
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َة َبْعَد َذلَِك، َوَكَتَب َلُُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاًبا)1(. اْلَبْصَ

ة، روى َعنُه َأهُلَها)2(.  ب: قدم الَبْصَ

 ع: َكَتَب َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاًبا)3(.

 كو: شاعٌر مشهوٌر يعرف بالكيس، له صحبٌة وحديٌث واحد يرويه 
عنه أبو العالء يزيد بن عبد الله بن الشخي)4(.  

َنَمُط ْبُن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن أْليِ ْبِن َسْلَماَن 9  5  
اْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َأْرَحَب ِمْن َهْمَداَن ڤ.

. ٍة ِمْن َقْوِمِه إَِل امَلِدينَِة َسنََة َعْشٍ  س: َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوافًِدا ِف ِعدَّ

ِري َعَلْيِهْم إَِل اْلَيْوِم)5(. َوَأْطَعَمُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُطْعَمًة جَتْ

نميُس بُن ُسَلْيَمان ڤ.9 55  

 زص: له صحبٌة، حدثت عنه ابنته شعبة)6(.

ُنَمْيَلُة ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن فقيِم ْبِن َحَزِن ْبِن َسيَّاِر ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن 9  5  

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )38/9(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )424/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2706/5(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )279/7(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )86/8(.
)6( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 280(.
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َعْبِد ْبِن كلِب ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيٍث اْلَكْلِبيُّ ڤ.

 س: شهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص خيب، وكان سفًيا له، وأطعمه َرُسوُل الله 

ملسو هيلع هللا ىلص مع من أطعم بخيب ثالثني وسًقا)1(.

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

َنْهَشُل ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َوْهِب ْبِن َسْعِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحِبيِب 9  5  
اْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن َقاِرِب ْبِن ِفْهٍر الُقَرِشيُّ ُثمَّ الُمَحاِربّي ڤ.

ِه ْبِن اأْلَْعَرِج ْبِن َجِليَلَة، ِمْن ُهَذْيٍل.  ُه: َرْيَطُة بِنُْت َعْبِد اللَّ  س: : ُأمُّ

ِه، َوَنْضَلَة، َوَقَطنًا، َوَصاحِلًا،  ْحَِن، َوَعْبَد اللَّ َفَوَلَد هَنَْشُل ْبُن َعْمٍرو: َعْبَد الرَّ

ُهـْم: بِنْـُت َكثِـِي ْبـِن اْلَْيَثِم ْبـِن ُقـْرٍط، ِمْن َبنِي َنـْصِ ْبِن  ِة، َوُأمُّ ُقتُِلـوا َيـْوَم احْلَـرَّ

ُمَعاِوَيَة. 

ُهـْم: ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت  ًدا، َوهَنَْشـاًل، َوُحَْيـَدَة، َوُأمُّ اًرا، َوُمَمَّ َوَأَبـا َبْكـٍر، َوِضَ

ُمَسافِِع ْبِن َأَنِس ْبِن َعْبَدَة ْبِن َجابِِر ْبِن َوْهِب ْبِن ِضَباِب ْبِن ُحَجْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن 

َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ )3(.

نهيُر ْبُن الَهْيَثم اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9 -5  

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )126/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2708/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )139-138/6(.
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 بر: شهد العقبة، ول يشهد بدًرا)1(.

، اْلِكاَلِبيُّ ڤ.9  5   النَّوَّاُس ْبُن َسْمَعاَن، اأْلَْنَصاِريُّ

 جي: يعد بالشام)2(.

ام)3(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: َأُبو إِْدِريس الَواَلِن، َوأهل الشَّ

ام، روى عنه: َأُبو إِْدِريس الَواَلِن، َوأهُل   ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الشَّ
ام)4(. الشَّ

 بش: َلُه ُصْحَبٌة)5(.

اِميِّنَي)6(.  ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

 بـر: معـدوٌد ِف الشـاميني، يقـال: إن أباه سـمعان بن خالـد وفد َعَل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأعطاه نعليه، فقبلهام َرُسول اللَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فدعا له َرُسوُل اللَّ

وزوجه أخته. 

ذت منه فرتكها، وهي الكالبية.  فلام دخلت َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص تعوَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1534/4(.
)2( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 35(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )411/3(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )422/3(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 90(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2701/5(.
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روى عن النواس بن سمعان: جبي بن نفي، ونفي بن َعْبد اللَِّه، وجاعة)1(.

 كو: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة )2(.  

اَم، َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.  ذت: َسَكَن الشَّ

، وجاعة)3(. ، َوَأُبو إِْدِريَس اْلَْواَلِنُّ َرَوى َعنُْه: ُجَبْيُ بن ُنَفْيٍ

 جر: له وألبيه صحبة، وحديثه عند مسلم ف »صحيحه«)4(.

 الهاء
وه حر�فُ

لُ �ت َ
، و�ي و�ف

 ال�فُّ
هى حر�فُ �ت ا�ف

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1534/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )232/7(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )445/2(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )136/11(.
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هاِشم امُسه  من 

َهاِشُم ْبُن َأِبي ُحَذْيَفَة ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم 9  5  
الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ُه ُأمُّ ُحَذْيَفَة بِنُْت َأَسِد ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم.  س: ُأمُّ

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احلََبَشِة  َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَكاَن َقِديَم اإِلْساَلِم بَِمكَّ
َد  ِد ْبِن ُعَمـَر إاِلَّ َأنَّ ُمَمَّ ـِد ْبِن إِْسـَحاَق، َوُمَمَّ ْجـَرِة الثَّانَِيـِة، ِف ِرَواَيـِة ُمَمَّ ِف اْلِ
اَم ُهَو َهاِشُم  اْبَن إِْسَحاَق َكاَن َيُقوُل: ِهَشاُم ْبُن َأِب ُحَذْيَفَة َوَهَذا ِمنُْه َوْهٌل؛ إِنَّ
ِد ْبِن ُعَمَر،  ، َوُمَمَّ اِئِب اْلَكْلبِيِّ ِد ْبِن السَّ اْبُن َأِب ُحَذْيَفَة ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ
ا إَِل  َوَبنِي َمُْزوٍم، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ فِيَمْن َهاَجَر ِعنَْدُهَ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َأْرِض احْلََبَشِة، َوُتُوفِّ

ُه ُأمُّ ُحَذْيَفَة بِنُْت َأَسِد ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم.  ثغ: ُأمُّ

وهو من مهاجرة احلبشة، ورجع إل املدينة مع أصحاب السفينتني.

هاجر إل أرض احلبشة، ول يذكره موسى ْبن عقبة وال َأُبو معش فيمن 
هاجر إَِل أرض احلبشة)2(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )622/4(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )126/4(.
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َهاِشُم بُن ُصَباَبَة بِن َحَزَن بِن َسيَّاِر بِن َعْبِد اهلِل بِن َعبِد بِن 9  5  
كلِب ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيٍث اللَّْيِثيُّ ڤ.

العدو،  املريسيع، فخرج ف طلب  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل   س: شهد مع 
اه رجٌل من رهط عبادة بن الصامت،  فرجع ف ريح شديدة وعجاج، فتلقَّ
يقـال لـه: أوس، فظـنَّ أنه مـن املشكني، فحمل عليـه، فقتله، فعلـم بعد أنه 

مسلم. 

ملسو هيلع هللا ىلص أن  اللِه  َرُسوُل  ويقال: قتله رجٌل من بني عمرو بن عوف، فأمر 
بالدية،  له  فأمر  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيِّ  عل  صبابة  بن  مقيس  أخوه  فقدم  ديته،  ترج 
ا وهو  فقبضها ثم عدا عل قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إل قريش بمكة مرتدًّ

يقول:

دمــاء األخــادعشفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا ثوبيــه  تــرضج 
ــه ــت عقل ــرا وحل ــه قه ــأرت ب ساة بنـــي النجـــار أربـــاب فـــارعث
ــعحللــت به وتــرى وأدركت ثأريت ــان أول راج ــت إل األوث وكن

َقاَل: فأهدر َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َدَمه فقتله نميلة بن عبد الله الكلبي من بني 
ليث يوم الفتح)1(.

اِص ْبـِن ُأَهْيِب ْبِن َعْبـِد َمَناِف ْبِن 9 50   َهاِشـُم بـُن ُعْتَبـَة ْبِن َأِبـي َوقَّ
، اْبُن َأِخي َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاص ڤ. ُزْهَرَة الُقَرِشيُّ الزُّْهِريُّ

ُه اْبنَُة َخالِِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َجابِِر ْبِن َتْيِم ْبِن َعاِمِر ْبِن   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )127/5(.
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َعْوِف ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة َحِليُفُهْم.

هم أميمة  فولد هاشُم بُن عتبة: عبَد الرحن، وعبَد الله، وعبَد امللك، وأمُّ
بنت عوف بن سخية بن خزيمة بن عالثة بن مرة بن جشيم بن األوس بن 

عامر بن النمر بن عثامن بن نرض بن زهران من األزد. 

ُهام أم إسحاق بنت سعد بن أب وقاص.  وإسحاَق، وأمَّ احلكم، وأمُّ

ه السيدة بنت قيس بن حسان بن عبد َعْمرو بن مرثد بن  وبشًيا، وأمُّ
بشي بن عبد بن مرثد. 

ه أم ولد. وهاشَم بَن هاشم، وأمُّ

وأسلم هاشم بن عتبة يوم فتح مكة، وهو املِْرَقال، قال: وكان أعور، 
فقئت عينه يوم اليموك، وشهد صفني مع عل بن أب طالب، وهو الذي 

يقول:

يبغــي أهلــه مــاّل قــد عالــج احلياة حتــى ماّلأعــور 
يفـــاّل أو  يفـــل  أن  بـــد  ال 

قال: فقتل يوم صفني)1(.

 ط: أسلم هاشم بن عتبة، يوم فتح مكة، وهو املِْرَقال، وكان أعور 
فقئت عينه يوم اليموك، وهو ابن أخي سعد بن أب وقاص. 

الة)2(.   جَّ شهد صفني مع عل بن أب طالب ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يومئذ عل الرَّ

)2( »المنتخب من ذيل المذيل« )ص: 17(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )74/6(.
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ـني،... َومـن زعم َأنه ِهَشـام بن عتَبة،   ب: َلـُه ُصْحَبـٌة، ُقتِـَل َيـْوم ِصفِّ
فقد َوِهَم)1(.

 بش: كان ممن يستعني به عمر بن الطاب عل أمور املسلمني ويقدمه 
ف البعث إذا بعث، واسم أب وقاص: مالك بن وهيب بن عبد مناف. 

ُقتَِل يوم المل بالبصة سنة ست وثالثني ف شهر رجب)2(.

 بر: أسلم هاشم بن عتبة يوم الفتح، يعرف باملرقال، َوَكاَن من الفضالء 
اليار، َوَكاَن من األبطال البهم، فقئت عينه يوم اليموك، ثم أرسله عمر من 
اليموك َمَع خيل العراق إَِل سعد، كتب إَِلْيِه بذلك، فشهد القادسية، وأبل 
فِيَها بالء حسنًا، وقام منه ِف ذلك ما ل يقم من أحد، وكان سبب الفتح َعَل 
ِذي افتتح جلوالء فعقد  املسلمني، َوَكاَن بمة من البهم فاضاًل خًيا، َوُهَو الَّ

له سعد لواًء، ووجهه وفتح اللَّه عليه جلوالء، ول يشهدها سعد. 

وقد قيل: إن سعًدا شهدها. 

ى: فتح الفتوح، وبلغت غنائمها ثامنية عش ألف  وكانت جلوالء ُتَسمَّ
ألف. وكانت جلوالء سنة سبع عشة. َوَقاَل قتادة: سنة تسع عشة. 

ِذي امتحن َمَع َسِعيد بن العاص زمن ُعْثاَمن، إذ  وهاشم بن عتبة ُهَو الَّ
شهد ِف رؤية الالل وأفطر وحده، فأقصه عثامن من َسِعيد َعَل يد سعد بن 

أب وقاص ِف خب فيه طول. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )437/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 34(.
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فِيَها بالًء حسنًا  َمَع علٍّ المل، وشهد صفني، وأبل  ثم شهد هاشم 
مذكوًرا، وبيده كانت راية عل َعَل الرجالة يوم صفني، ويومئذ قتل، َوُهَو 

القائل يومئذ:

يبغــي أهلــه مــاّل قــد عالــج احلياة حتــى ماّلأعــور 
يفـــاّل أو  يفـــل  أن  بـــد  ال 

وقطعت رجله يومئذ، فجعل يقاتل من دنا منه، َوُهَو بارك ويقول:

الفحـل حيمـي شـوله معقوال

وقاتل َحتَّى قتل، وفيه يقول أبو الطفيل عامر بن وائلة:

ــنَّةَيا هاشم الي جزيت النة ــه عدو السُّ قاتلــت ِف اللَّ
ـــه ـــه مـــن ِمنَّ ـــام فـــزت ب أفلـــح ب

وكانت صفني سنة سبع وثالثني)1(.

 خت: هو أخو نافع بن عتبة وابن أخي سعد بن َأِب وقاص. 

ه سعٍد حرَب الُفرس بالقادسية،  أسلم يوم فتح مكة، وحرض مع عمِّ
فلام هزم اللُه العدوَّ ورجعوا إَِل املدائن، اتبعهم سعٌد واملسلمون، فدلَّ علٌج 
املسلمون، ثم ساروا  املدائن سعًدا عل ماضة بقطربل فخاضها  من أهل 
حتى انتهوا إَِل ساباط، فخشوا أن يكون هناك كمني للفرس، ثم نظروا فلم 

يروا أحًدا، فساروا حتى أتوا املدائن فحاصوها حتى فتحها الله.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1546/4، 1547(.
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وكان هاشـم بـن عتبـة ف جاعـة املسـلمني، وخـبه مذكـور ف كتـاب 
»الفتوح«)1(.

 ثغ: نزل الكوفة، أسلم يوم الفتح، َوَكاَن من الشجعان األبطال، 
والفضالء األخيار، فقئت عينه يوم اليموك بالشام. 

وهو الذي فتح جلوالء من بالد الفرس، وهزم الفرس، وكانت جلوالء 
ى: فتح الفتوح، بلغت غنائمها ثامنية عش ألف ألف. وشهد صفني َمَع  ُتَسمَّ
َعلٍّ ڤ، وكانت معه الراية، وهو َعَل الرجالة، وقتل يومئذ، وفيها يقول: 

يبغــي أهلــه مــاّل قــد عالــج احلياة حتــى ماّلأعــور 
يفـــاّل أو  يفـــل  أن  بـــد  ال 

فقطعت رجله يومئذ، وجعل يقاتل من دنا ِمنْه وهو بارك، ويقول:

الفحـل حيمـي شـوله معقوال

وقاتل َحتَّى قتل، َوفِيِه يقول َأُبو الطفيل َعاِمر بن واثلة:

ــنَّةَيا هاشم الي جزيت النة ــه عدو السُّ قاتلــت ِف اللَّ

وكانت صفني سنة سبع وثالثني)2(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )601/4(.)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب )1/ 556(.
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هانئ امُسه  من 

َهاِنُئ ْبُن َأْوٍس اأَلْسَلِميُّ ڤ.9     

َ ِف ِخالَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن   س: َنَزَل اْلُكوَفَة َواْبَتنَى ِبَا َداًرا ِف َأْسَلَم َوُتُوفِّ

َأِب ُسْفَياَن ِف ِواَلَيِة امُلِغَيِة ْبِن ُشْعَبَة.

َجَرَة،  ثم أسند ابُن سعد إل َمَزَأَة، َعن هانِئ بن َأوٍس، وكاَن مِمَّن َشهَد الشَّ
ُه اشَتَكى ُركَبَتُه، َفكاَن إِذا َسَجَد َجَعَل َتَت ُركَبتِه ِوساَدًة )1(. َأنَّ

َهاِنُئ ْبُن َجْزِء ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َقْيِس ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن ذهِل 9     
 ، ، ُثمَّ الغطيفيُّ اْبِن غطيِف ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َناِجَيَة ْبِن ُمَراٍد الُمَراِديُّ

َأُخو النُّْعَمان ڤ.

 ن: وفد عل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص، وله رواية)2(.

، اَل  ، َوَفـَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشـِهَد َفْتَح ِمْصَ  ع: َأُخـو ُنْعـاَمَن اْلُغَطْيِفـيِّ

ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَل)3(.

َهاِنُئ ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َجَبَلَة ْبِن ُحْجِر ْبِن ُشَرْحِبيَل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 9 5   

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )148/8(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )496/1، 497(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2749/5(.
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َعِديِّ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة اأْلَْكَرِميَن ڤ.

 س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم. 

ِمْن َوَلِدِه: ُقاَمُم بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َهانِِئ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َجَبَلَة ْبِن ُحْجِر ْبِن 

تِـي ُيَقـاُل لَِداِرَها بِاْلُكوَفـِة: َداُر ُقاَمٍم، َوِهَي ِعنَْد َداِر اأْلَْشـَعِث ْبِن  ْحبِيـَل الَّ رُشَ

َقْيٍس، َوَكاَنْت بِنُْت ُقاَمٍم ِعنَْد إِْساَمِعيَل ْبِن اأْلَْشَعِث، َفَوَلَدْت َلُه)1(.

َهاِنُئ ْبُن ِفَراٍس اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.9     

ـَت ُرْكَبتِِه  ـَجَرَة، اْشـَتَكى َفَجَعـَل َتْ  ع: ِمـْن َأْهـِل الُكوَفـِة، َشـِهَد الشَّ

اِئيُل، َعْن َمَْزَأَة ْبِن َزاِهٍر، اَل ُيْعَرُف َلُه َحِديٌث ُمْسنٌَد، َذَكَرُه  ِوَساَدًة، َرَواُه إِْسَ

ِريَن)2(. َبْعُض امُلَتَأخِّ

 بر: َكاَن ممن شهد بيعة الشجرة، روى عنه: مزأة بن زاهر)3(.

َجَرة)4(.   جو: من َأْصَحاب الشَّ

 ثغ: شهد بيعة الرضوان تت الشجرة، نزل الكوفة، اشتكى فجعل 
تت ركبتيه وسادة)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )242/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2748/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1535/4(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 190(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )605/4(.
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َهاِنُئ ْبُن ِنَياِر ْبِن َعْمٍرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ِكاَلِب ْبِن ُدْهَماَن 9     
اْبِن َغْنِم ْبِن ِذْبَياَن ْبِن ُهَمْيِم ْبِن َكاِهِل ْبِن ُذْهِل ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو 

اْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعة، َأُبو ُبْرَدَة، الَبَلِويُّ ڤ.

اِء ْبِن َعاِزٍب َصاِحِب َرُسوِل اللِه   س: ليس َلُه َعِقٌب، َوُهَو َخاُل اْلَبَ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة،  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

ِد ْبِن ُعَمَر. ، َوُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ َوُمَمَّ

ـُد ْبُن ُعَمَر: َوَشـِهَد َأُبـو ُبْرَدَة َأْيًضـا ُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشـاِهَد  َقـاَل ُمَمَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت َمَعُه َراَيُة َبنِي َحاِرَثَة ِف َغْزَوِة اْلَفْتِح.  ُكلَّ

َوَرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث َحِفَظَها َعنُْه)1(.

 ل: شهد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 خ: خال الباء بن عازب)3(.

 ص: َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ ڤ)4(.

 ب: شهد َبْدًرا، َوُهَو َخال الَباء بن َعاِزب. 

َماَت سنة خس َوَأْرَبعني)5(.

)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 429(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )417/3(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 49(.

)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )465/3(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )431/3، 432(.



حابة األماثل 360
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بش: ممن شهد َبْدًرا، وهو خال الباء بن عازب. 

مات باملدينة سنة خس وأربعني)1(.

 مف: َحِليف بني َحاِرَثة، شهد َبْدًرا)2(.

اِء ْبِن َعاِزٍب، َأُبو ُبْرَدَة  ، َوُهَو َخاُل اْلَبَ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ُأُحِديٌّ َشَجِريٌّ

ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه َفِقيَل اْسُمُه: َكثٌِي)3(.

 بر: شهد العقبة، وبدًرا، وسائر املشاهد. 

َوُهَو خال الباء بن عازب. يقال: إنه مات سنة خس وأربعني. وقيل: 
بل مات سنة إحدى َأِو اثنتني وأربعني، ال عقب له. 

روى عنه: الباء بن عازب وجاعة من التابعني)4(.

 كو: أبو بردة خال الباء بن عازب، له صحبٌة وروايٌة. 

روى عنه: الباء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وابنه عبد الرحن ابن 
جابر)5(.  

 جو: َخال الَباء بن َعاِزب)6(. 

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 49(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1303(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2746/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1535/4(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )337/7(.
)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 190(.
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 ثغ: غلبت َعَلْيِه كنيته، وهو خال الباء بن عازب، شهد العقبة وبدًرا 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. وسائر املشاهد َمَع َرُسول اللَّ

 ذت: حليف األنصار، َوُهَو بلوي.

شهد بدًرا واملشاهد َبْعَدها.

ِه، وبشي بن  َرَوى َعنُْه: ابن أخته الباء بن عازب، وجابر بن َعْبد اللَّ
َيَساٍر، وغيهم.

َ َبْعَد َسنَة اثنتني َوَأْرَبِعنَي)2(. ُتُوفِّ

اِء بِن َعاِزٍب.  ذس: اْسُمُه: َهانٌِئ، َوُهَو َخاُل الَبَ

َة، َوَبِقَي إَِل َدْوَلِة ُمَعاِوَيَة. َشِهَد الَعَقَبَة، َوبدًرا، َوامَلَشاِهَد النََّبِويَّ

تَِّة. َوَحِدْيُثُه ِف الُكُتِب السِّ

ُهْم. اُء، َوَجابُِر بُن َعْبِد اللِه، َوَبِشْيُ بُن َيَساٍر، َوَغْيُ َث َعنُْه: اْبُن ُأْختِِه الَبَ َحدَّ

. َماِة امَلْوُصْوفنِْيَ َوَكاَن َأَحَد الرُّ

َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبِعنْيَ )3(. َوِقْيَل: ُتُوفِّ

َهاِنُئ ْبُن َيِزيَد ْبِن َنِهيِك ْبِن ُدَرْيِد ْبِن ُسْفَياَن ْبِن ِضَباٍب، ِمْن 9 -   
، الَحاِرِثيُّ ڤ. ، َأُبو ُشَرْيٍح، اْلُكوِفيُّ َبِني اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب، النََّخِعيُّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )606/4(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )447/2(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 35، 36(.
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ْيح، وهانء َكاَن يكنى َأَبا احلكم ِف الَاِهِليَّة   لح: ل يرو َعنُه إاِلَّ اْبنه رُشَ

ْيح)1(. فكنَّاه َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بأكب َوَلده: َأَبا رُشَ

ْيح بن هانء، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي   خ: ُهَو َجدُّ املِْقَدام ْبِن رُشَ

احلَاِرث ْبِن َكْعب)2(.

ْيح بن َهانِئ، َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل َلَك ِمْن َوَلٍد؟«.   ب: َوالِد رُشَ

ْيح:  ْيح، َوعبد اللَّه، َوُمسلم. َقاَل: »َفَمْن َأْكُبُهم؟«. َقاَل رُشَ َقاَل: نعم، رُشَ
ْيٍح«)3(. َقاَل: »َأْنَت َأُبو ُشَ

 بش: وفد إل النًّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ْيح)5(.  مف: َلُه ُصْحَبٌة، كنَّاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى َعنُه: اْبنه رُشَ

ْيٍح)6(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َكنَّاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا رُشَ

 بر: والد رشيح بن هانئ، َكاَن يكنى ِف الاهلية أبا احلكم؛ ألنه َكاَن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بأب رشيح، إذ وفد َعَلْيِه. َوُهَو مشهور  حيكم بينهم، فكنَّاه َرُسوُل اللَّ
بكنيته. شهد املشاهد كلها. روى عنه: ابنه رشيح بن هانئ.

)1( »المنفردات والوحدان« لإلمام مسلم )رقم: 6(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 91(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )432/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 82(.

)5( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3741(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2747/5(.
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َوَكاَن ابنه رشيح من جلة التابعني، ومن كبار أصحاب علٍّ ڤ، وممن 
شهد معه مشاهده كّلها)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة، روى عنه ابنه رشيح بن هانئ)2(.

َهاِنُئ َأُبو َماِلٍك ڤ.9     

 ب: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من اليمن َفأسلم، ودعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َومسح 
ام َمَع يِزيد بن أب ُسْفَيان فنزلا إَِل َأن َماَت بِِدَمْشق  َرأسه، ثمَّ خرج إَِل الشَّ

سنة َثاَمن َوِستِّنَي. 

َوُهَو َجدُّ َخالِد بن يِزيد بن أب َمالك)3(.

ثامن  سنة  بدمشق  ومات  رأسه،  ومسح  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  عل  قدم   بش: 
وستني وهو جد خالد بن يزيد بن أب مالك)4(.

 ع: َجدُّ َخالِِد ْبِن َيِزيَد)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1536/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )281/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )432/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 92(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2748/5(.
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ار َهبَّ امُسه  من 

َهبَّاُر ْبُن َأِبي الَعاِص ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف، 9     
الُقرِشيُّ الَعْبَشِميُّ ڤ.

 جـر: ُقتِـَل أبـوه يـوم بدر كافـًرا، فهو من مسـلمة الفتح، وله ولـد ُيَقاُل 

َلُه: عمر كان بالشام ومن ذريته خالد بن يزيد بن عمر، ُقتَِل ف أول دولة بني 
العباس مع من قتل من بني أمية بالشام)1(.

َهبَّاُر ْبُن اأْلَْسَوِد ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ 9     
الُقرِشيُّ اأَلَسِديُّ ڤ.

ـُه َفاِخَتـُة بِنْـُت َعاِمـِر ْبِن ُقْرِط ْبِن َسـَلَمَة ْبِن َقِشـِي ْبـِن َكْعٍب،   س: ُأمُّ

ُة َوَحَزٌن اْبنَا َأِب َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِيِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن  ِه ُهَبْيَ َوَأَخَواُه أِلُمِّ

َمُْزوٍم. 

ْحَِن، َوَسْعًدا، َوَسِعيًدا، َوَفاِخَتَة،  َفَوَلَد َهبَّاُر ْبُن اأْلَْسَوِد: َهانًِيا، َوَعْبَد الرَّ

ِه، َوِهَي ِهنُْد بِنُْت َأِب ُأَزهْيِِر ْبِن َثَواِب ْبِن َسَلَمَة ْبِن َضبِيِس ْبِن  ُهْم َأَمُة اللَّ َوُأمُّ

ْمـِريِّ اْلَفاِكِه ْبـِن َعْمِرو ْبِن احْلَـاِرِث ْبِن َمالِِك  َعْبـِد َعـْوِف ْبـِن احْلَاِرِث ْبِن الضَّ

)1( »اإلصابة« البن حجر )210/11(.
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اْبِن ِكنَاَنَة.

َواأْلَْسَوَد ْبَن َهبَّاٍر، َوإِْسَحاَق اِلْمَرَأٍة ِمْن َأْهِل الَيَمِن. 

ُهاَم َعاِئَشُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن َحْزِن ْبِن َعاِمِر ْبِن ُهَرْيَمَة  َوَعِليًّا، َوإِْساَمِعيَل، َوُأمُّ

اْبـِن َمْسـُعوِد ْبـِن النَّابَِغـِة ْبـِن ُعَتيِّ ْبـِن َحبِيِب ْبـِن َواِئَلَة ْبـِن َدْناَمِن ْبـِن َنْصِ ْبِن 

ُمَعاِوَيَة

ُهاَم ِمْن ِلٍْب ِمَن اأْلَْزِد.  ، َوَفاِخَتَة، َوُأمُّ َبْيَ َوالزُّ

َها ِمْن َبنِي َلْيٍث.  َوَأَبا َبْكٍر أِلُمِّ َوَلٍد، َوُأمَّ َحِكيٍم، َوُأمُّ

ِه  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَدَعـا إَِل اللَّ َوَكاَن َهبَّـاُر ْبـُن اأْلَْسـَوِد َيُقـوُل: مَلَّـا َظَهَر َرُسـوُل اللَّ

ٍد  ُكنْـُت فِيَمـْن َعـاَداُه َوَنَصَب َلـُه َوآَذاُه، َواَل َتِسـُي ُقَرْيٌش َمِسـًيا لَِعـَداَوِة ُمَمَّ

َقَتَل َأَخَويَّ َزْمَعَة  ٌد،  َقْد َوَتَرِن ُمَمَّ َوِقَتالِِه إاِلَّ ُكنُْت َمَعُهْم، َوُكنُْت َمَع َذلَِك 

وَعِقياًل اْبنَِي اأْلَْسَوِد، َواْبَن َأِخي احْلَاِرَث ْبَن َزْمَعَة َيْوَم َبْدٍر، َفُكنُْت َأُقوُل: 

َها َلْ ُأْسِلْم.  َلْو َأْسَلَمْت ُقَرْيٌش ُكلُّ

َة، َفَعَرَض  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث إَِل َزْينََب اْبنََتُه َمْن َيْقُدُم ِبَا ِمْن َمكَّ َوَكاَن َرُسوُل اللَّ

ْمـِح، َوَكاَنْت  َلَـا َنَفـٌر ِمـْن ُقَرْيـٍش فِيِهْم َهبَّـاٌر، َفنََخـَس ِبَا َوَقـَرَع َظْهَرَهـا بِالرُّ

ْت إَِل ُبُيوِت َبنِي َعْبِد َمنَاٍف، َفَكاَن َهبَّاُر ْبُن اأْلَْسَوِد  َحاِماًل َفَأْسَقَطْت، َفُردَّ

ًة  يَّ اَم َبَعَث َسِ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َدَمُه، َفَكاَن ُكلَّ ْساَلِم، َفَأْهَدَر َرُسوُل اللَّ َعظِيَم اْلُْرِم ِف اإْلِ

ُقوُه  بَّاٍر َقاَل: »إِْن َظِفْرُتْم بِِه َفاْجَعُلوُه َبنْيَ ِحْزَمَتنْيِ ِمْن َحَطٍب َوَحرِّ َأْوَصاُهْم ِبَ
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ُب بِالنَّـاِر َربُّ النَّاِر، إِْن َظِفْرُتـْم بِِه َفاْقَطُعوا  َم ُيَعذِّ بِالنَّـاِر«. ُثـمَّ َيُقـوُل َبْعـُد: »إِنَّ
َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه ُثمَّ اْقُتُلوُه«)1(.

 ط: كان هبار فيام ذكر عنه يقول ملا ظهر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ودعا إل الله 
كنت فيمن عاداه ونصب له وآذاه، وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعث إل زينب ابنته 
من يقدم با من مكة، فعرض لا نفٌر من قريش فيهم هبار، فنخس با، وقرع 
مناف،  عبد  بني  بيوت  إل  فُردَّت  فاسقطت،  حاماًل،  وكانت  بالرمح،  ظهرها 
وكان هبار بن االسود عظيم الرم ف اإلسالم، فأهدر َدَمه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
فكان كلام بعث سية أوصاهم ببار، وقال: »إِْن َظِفْرُتْم بِِه َفاْجَعُلوُه َبنْيَ ِحْزَمَتنْيِ 
ُب بِالنَّاِر َربُّ النَّاِر، إِْن َظِفْرُتْم بِِه  َم ُيَعذِّ ُقوُه بِالنَّاِر«. ُثمَّ َيُقوُل: »إِنَّ ِمْن َحَطٍب َوَحرِّ

َفاْقَطُعوا َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه ُثمَّ اْقُتُلوُه«.

أطلبه وأسأل عنه والله يعلم لو ظفرت به قبل أن يأيت إل َرُسوِل الله 
يعتذر  فجعل  جالس،  عنده  وأنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  عل  طلع  ثم  لقتلته،  ملسو هيلع هللا ىلص 
فقد كنت  إل َرُسوِل الله، ويقول: سب يا ممد من سبك، وآذ من آذاك، 
موضًعا ف سبك وأذاك، وكنت مذواًل وقد نصن الله عزوجل، وهدان 

إل اإلسالم. 

قال الزبي: فجعلت أنظر إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وإنه ليطأطئ رأسه استحياء 
منه مما يعتذر هبار، فجعل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َقْد َعَفْوُت َعنَْك َواإِلْسَلُم 
َيُـبُّ َمـا َكاَن َقْبَلـُه«، وكان اشـنأ من أحد، فبلغ َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص حلُمه، وما 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )61-60/6(.
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حيمل عليه من األذى، فقال يا هبار: »ُسْب َمْن َسبََّك«)1(.

َب َهـْوَدَج َزْينَـَب بِنْتِِه  ـِذي َأَمـَر النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْحَراِقـِه مَلَّـا َضَ  ع: ُهـَو الَّ

َعَها َحتَّى َأْسَقَطْت، ُثمَّ َأْسَلَم َفَحُسَن إِْساَلُمُه)2(. َفَروَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف سفهاء من قريش   بر: ُهَو الَِّذي عرض لزينب بنت َرُسوِل اللَّ

حني بعث با َأُبو العاص زوجها إَِل املدينة، فأهوى إليها هبار َهَذا ونخس 
ـم َهبَّـاًرا َفَأْحِرُقوه  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن َوَجدتُّ بـا، فألقـت ذا بطنهـا، َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّ

ُب بِالنَّاِر إِلَّ َربُّ النَّاِر«، فلم يوجد.  ُه َل ُيَعذِّ بِالنَّاِر«، ثم َقاَل: »اْقُتُلوُه، َفإِنَّ

ثم أسلم بعد الفتح، وحسن إسالمه، وصحب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 كر: له صحبٌة.

ث هبـار: أنـه زوج ابنـة لـه- وكان عندهـم كـب وغرابيـل، فخـرَج  حـدَّ
َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فسـمع الصوت، فقال: »ما هذا؟«، فقيل: زّوج هبار ابنته، 
َفاح«. فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأِشْيُدوا النَِّكاح، َأِشْيُدوا النَِّكاح، َهَذا النَِّكاح ل السِّ

قيل: ما الكب؟ قال: الكب: الطبل، والغرابيل: الصنوج)4(.

ه هبية وحزن  ه فاختة بنت َعاِمر بن قرط القشيية، وأخواه ألمِّ  ثغ: أمُّ

ابنا أب وهب املخزوميان.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 39، 40(.
)3( »االستيعاب« )1536/4(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2767/5(.

)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )مستدرك( )355/73(.
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وحزن َهَذا ُهَو جدُّ سعيد بن املسيب بن حزن، وله صحبٌة أيًضا. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف نفر من سفهاء  وهبار ُهَو الَِّذي عرض لزينب بِنْت َرُسول اللَّ
قريش، حني أرسلها زوجها َأُبو العاص إل املدينة، فأهوى إليها هبار، وضب 
هودجها، ونخس الراحلة، وكانت حامال فأسقطت. فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
ُب بِالنَّاِر  ُه َل ُيَعذِّ »إِْن َلِقْيُتْم َهبَّاًرا َهَذا َفَأْحِرُقوه بِالنَّاِر«. ُثمَّ َقاَل: »اْقُتُلوُه، َفإِنَّ
إِلَّ َربُّ النَّاِر«. فلم يلقوه، ُثمَّ أسلم بعد الفتح، وحسن إسالمه، وصحب 

النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ذس: َلُه ُصْحَبٌة. َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه؛ َعْبُد امَلِلِك، َوَأُبو َعْبِد اللِه، َوُعْرَوُة، 
َلَقاِء)2(. َوُسَلْياَمُن بن َيَساٍر، َواْسُتْشِهَد بَِأْجنَاِدْيَن، ِمَن الطُّ

 ذت: له صحبٌة وروايٌة.

َبْي، وسليامن بن يسار مرساًل إن كان اْسُتْشِهَد  َرَوى َعنُْه: عروة بن الزُّ
بأجنادين، وابناه عبد امللك، وأبو عبد الله.

ُه َكاَن ُيَسبُّ َواَل َيُسبُّ َمْن َسبَُّه، َفَشَكا َذلَِك  ُثمَّ َأْسَلَم َوَهاَجَر، َفِقيَل: إِنَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َمن َسبََّك ُسبَُّه«)3(. إَِل َرُسوِل اللَّ

َهبَّاُر ْبُن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اأْلََسِد ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر 9 0   
اْبِن َمْخُزوٍم الُقرِشيُّ الَمْخُزوِميُّ ڤ.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )608/4(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 315(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 59(.
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ُه بِنُْت َعْبِد ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد َودِّ ْبِن َنِص ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسِل   س: ُأمُّ

ِذي َقَتَلُه َعِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب  ، َوِهَي ُأْخُت َعْمِرو ْبِن َعْبِد َودِّ الَّ اْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ
ڤ َيْوَم اْلَنَْدِق.

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة ِف  َوَكاَن َهبَّاُر ْبُن ُسْفَياَن َقِديَم اإِلْساَلِم بَِمكَّ
اِم)1(. اِلْجَرِة الثَّانَِيِة ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوُقتَِل َيْوَم َأْجنَاِديَن بِالشَّ

ُه اْبنَُة َعْبِد ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن   وقال أيًضا: س: ُأمُّ

. َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة َشِهيًدا.

ْجَرِة،  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَنْت ُمْؤَتُة ِف ُجَاَدى اأْلُوَل َسنََة َثاَمٍن ِمَن اْلِ َقاَل ُمَمَّ
ُرَج إَِل ُمْؤَتَة)2(. َة بَِخْمَسِة َأْشُهٍر، َوَقْد َأْسَلَم َهبَّاٌر َقْبَل َأْن خَيْ َفَهَذا َقْبَل َفْتِح َمكَّ

اِم ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر، اَل َعِقَب َلُه، ِمْن   ع: ُقتَِل بَِأْجنَاِديَن بَِأْرِض الشَّ

ُمَهاِجَرِة احلََبَشِة)3(.

 بر: َكاَن من مهاجرة احلبشة. قيل: إنه قتل يوم مؤتة)4(.

 ثغ: قديم اإلسالم، كان من مهاجرة احلبشة)5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )97/6(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )126/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2767/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1536/4(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )609/4(.
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 ذس: ِمـْن ُمَهاِجـَرِة احلََبَشـِة، ُقتِـَل َيْوَمِئٍذ -يعني َأْجنَاِدْيـَن-، َوِقْيَل: 

ُمْوِك)1(. َيْوَم الَيْ

 ذت: قديم اإلسالم، من مهاجرة احلبشة. اْسُتْشِهَد يوم َأْجنَاِديَن عل 

األصح، ويقال: يوم مؤتة قبل ذلك، وهو ابن أخي أب سلمة)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 315(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 59(.
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هشام امُسه  من 

ِهَشاُم ْبُن َحِكيِم ْبِن ِحَزاِم ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيِّ ْبِن 9     
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب الُقرِشيُّ اأَلَسِديُّ ڤ. ِكاَلِب ْبِن ُمرَّ

ُه ُمَلْيَكُة  اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسٍد، َوُيَقاُل: َبْل ُأمُّ ُه َزْينَُب بِنُْت اْلَعوَّ  س: ُأمُّ

بِنُْت َمالِِك ْبِن َسْعٍد ِمْن َبنِي احْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.

َفَوَلَد ِهَشاُم ْبُن َحِكيٍم: ُعْثاَمَن.

 . ى ْبِن ُقيَصٍّ ِه ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ُه ُأمُّ هَنَْشٍل بِنُْت َعْبِد اللَّ َوُأمُّ

َة، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعنُْه،  َوَأْسَلَم ِهَشاُم ْبُن َحِكيٍم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
َوَكاَن َرُجاًل َصِليًبا َمِهيًبا)1(.

اِم.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد أهل امَلِدينَِة، َوالشَّ

ُبوَن النَّاَس  ُب َيْوَم اْلِقَياَمِة الَِّذيَن ُيَعذِّ َه ُيَعذِّ َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »إِنَّ اللَّ
ْنَيا«. ِف الدُّ

َهَكَذا َقاَل ِهَشاُم بن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن ِهَشاِم بن َحِكيِم بن ِحَزاٍم. 

َوَقاَل َعْمُرو بن ِدينَاٍر، َعْن َأِب حَيَْيى، َعْن َخالِِد بن َحِكيِم بن ِحَزاٍم. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )57/6(.
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َوَحِديُث ِهَشاِم بن ُعْرَوَة َأْشَبُه. 

اِم بن خويلد)1(. ُه َزْينَُب بِنُْت اْلَعوَّ ُأمُّ

 بش: له صحبٌة، كان يقيم باملدينة، وخيرج إل الشام غازًيا فحديثه 

عند أهل املصين، ومات باملدينة)2(.

ُه ُأمُّ  َ َقْبَل َأبِيِه َحِكيٍم، ُأمُّ اِم، ُتُوفِّ  ع: اْسُتْشِهَد بَِأْجنَاِديَن ِمْن َأْرِض الشَّ

ِهَشاٍم ِمْن َبنِي فَِراِس ْبِن َغنٍْم.

ْحَِن ْبُن َقَتاَدَة  َرَوى َعنُْه: ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب، َوامْلِْسَوُر ْبُن َمَْرَمَة، َوَعْبُد الرَّ
.)3( َبْيِ ، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ َلِميُّ السُّ

 بر: أسلم يوم الفتح، ومات قبل أبيه، َوَكاَن من فضالء الصحابة 
املنكر)4(. َعِن  باملعروف وينهى  يأمر  وخيارهم ممن 

 كر: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: جبي بن نفي، وعروة بن الزبي، وقتادة السلمي)5(.

 ذس: َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة.

ا. ُهَ ، َوَغْيُ َبْيِ ، َوُعْرَوُة بُن الزُّ َث َعنُْه: ُجَبْيُ بُن ُنَفْيٍ َحدَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )434/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 51(. 

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2739/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1538/4(.

)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )مستدرك( )74/ 5، 6(.
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َعُه)1(. ًة، َفَصَ َوِقْيَل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصاَرَعُه َمرَّ

 ذت: ُهَو وأبوه من مسلمة الفتح. ولذا رواية.

َبْي، وغيها. َوَعنُْه: ُجَبْي بن ُنَفْي، وُعْروة بن الزُّ

وهو الَِّذي صارعه النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فصعه)2(.

ْهِميُّ الُقرِشيُّ 9      ِهَشاُم ْبُن اْلَعاِص ْبِن َهاِشِم ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهٍم السَّ
الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ُه ُأمُّ َحْرَمَلَة بِنُْت ِهَشاِم ْبِن امُلِغَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم.  س: ُأمُّ

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احلََبَشِة ِف اِلْجَرِة الثَّانَِيِة،  َوَكاَن َقِديَم اإِلْساَلِم بَِمكَّ
َة ِحنَي َبَلَغُه ُمَهاِجُر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امَلِدينَِة ُيِريُد اللَِّحاَق بِِه، َفَحَبَسُه  ُثمَّ َقِدَم َمكَّ
َة َحتَّى َقِدَم َبْعَد اْلَنَْدِق َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َفَشِهَد َما َبْعَد  َأُبوُه َوَقْوُمُه بَِمكَّ
َذلَِك ِمَن امَلَشاِهِد، َوَكاَن َأْصَغَر ِسنًّا ِمْن َأِخيِه َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.

ِد ْبِن َقْيٍس.  ، َعْن ُمَمَّ َثنِي َنِجيُح َأُبو َمْعَشٍ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَحدَّ َقاَل ُمَمَّ

َثنِي َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َعْن َخالِِد ْبِن َمْعَداَن، َقاُلوا:  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَحدَّ َقاَل ُمَمَّ
وِم َأْجنَاِديَن، َوَكاَنـْت ِف ُجَاَدى األُوَل  ُل َوْقَعـٍة َبـنْيَ امُلْسـِلِمنَي َوالـرُّ َكاَنـْت َأوَّ
يِق، َوَكاَن َعَل النَّاِس َيْوَمِئٍذ َعْمُرو  دِّ َة ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َسنََة َثاَلَث َعْشَ

اْبُن اْلَعاِص)3(.

)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 378(.)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )51/3، 52(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )181-178/4(.
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َة، َوَقاَل:   ص: َكاَن ِمْن ُمَهاِجِر احلََبَشِة، ُقتَِل بَِأْجنَاِديَن َسنََة َثاَلَث َعْشَ
َة)1(. ُموِك َسنََة َخَْس َعْشَ بِاْلَيْ

 ب: َأُخـو َعْمـرو بـن الَعاِص، َقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْبنا اْلَعـاِص ُمْؤِمنَاِن: 
ِهَشام، َوَعْمرو«. 

ُقتَِل ِهَشام بن الَعاِص بأجنادين، َوَكاَن من مهاجرة احلََبَشة. 

َوأمه أم َحْرَمَلة بنت ِهَشام بن امُلغَية بن َعْبد اللَّه بن َعْمرو بن َمُْزوم. 

َوُهَو َأْصَغر ِسنًّا من َأِخيه َعْمرو بن اْلَعاِص)2(.

 بش: أخو عمرو بن العاص قتل بأجنادين)3(.

 ع: َأُخو َعْمِرو ْبِن الَعاِص، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسُتْشِهَد بَِأْجنَاِديَن، 
ياَمِن)4(.  اِم، َشِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاإْلِ ُموِك بِالشَّ َوِقيَل: بِاْلَيْ

 بر: َكاَن قديم اإلسـالم، أسـلم بمكة، وهاجر إَِل أرض احلبشـة، ثم 
قدم مكة حني بلغه مهاجر النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، فحبسه أبوه وقومه بمكة َحتَّى قدم 
بعد الندق َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وشهد َما بعد ذلك من املشاهد، َوَكاَن أصغر 

سنًا من أخيه َعْمرو، َوَكاَن فاضاًل خًيا. 

وقتـل هشـام بن العاص بالشـام يـوم أجنادين ِف خالفة أب بكر سـنة 
ثالث عشة. 

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )108/2(.
)3( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 58(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان )433/3، 434(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2741-2740/5(.
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روي عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »اْبنا اْلَعاِص ُمْؤِمنَاِن: َعْمرو، َوِهَشام«)1(.

ياَمِن)2(. ُموِك، َشِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاإْلِ  و: ُقتَِل بِالَيْ

 كر: كان يكنى أبا العاص، فكنَّاه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )أبا مطيع(.

أخو عمرو بن العاص، وهو أصغر من عمرو.

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وَشِهَد له باإليامن، وخرج إل الشام ماهًدا،  َصِحَب سيِّدَنا ُمَمَّ
فقتل يوم أجنادين. وقيل: يوم اليموك.

وقد كان دخل دمشق رسواًل من أب بكر الصديق إل ملك الروم)3(.

 ثغ: هو أخو َعْمرو بن العاص.

َكاَن قديم اإلسالم، أسلم والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، وهاجر إل أرض احلبشة، 
ُثمَّ قدم إل مكة حني بلغه أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هاجر إل املدينة، فحبسه قومه بمكة 

َحتَّى قدم بعد الندق.

َوَكاَن خًيا فاضاًل، َوَكاَن أصغر ِسنًّا من َعْمرو. وقيل: إنام منعه قومه بمكة 
عن الجرة إل املدينة قبل أن هياجر إليها النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ـَذاِن َقاَل فِْيِهـاَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:   ذس: َأُخـو َعْمـٍرو، ُيْكنَـى: َأَبـا ُمطِْيٍع، اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1540-1539/4(.
نَّة )ص: 673(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )مستدرك( )12/74(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )625/4(.
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»اْبنَا الَعاِص ُمْؤِمنَاِن«. 

ِمَن امُلَهاِجِرْيَن، ]من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن[.

ُمْوِك،َوَكاَن َأْسَلَم، َوَهاَجَر إَِل احلََبَشِة، ُثمَّ َهاَجَر إَِل  َوِقْيَل: ُقتَِل َيْوَم الَيْ
َهاَدَة، َفُرِزَقَها)1(. امَلِدْينَِة َسنََة َخٍْس، َوَكاَن َبَطاًل، ُشَجاًعا، َيَتَمنَّى الشَّ

الُِح، امُلَجاِهُد؛ اْبُن ُأْخِت َأِب َجْهٍل، َوِهَي ُأمُّ َحْرَمَلَة  ُجُل الصَّ  ذس: الرَّ

امَلْخُزْوِميَُّة.

َوَقْد َمَض َقْوُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْبنَا الَعاِص ُمْؤِمنَاِن«)2(.

 ذت: أخو عمرو.

وكان هشـام األصغر. شـِهَد لـام النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص باإليامن َفَقـاَل: »اْبنَا الَعاِص 
ُمْؤِمنَاِن«. وله َعِن النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديٌث رواه عنه ابن أخيه عبد الله.

يق رسواًل إل ملك الروم، وأسلم قبل عمرو، وهاجر  دِّ وقد أرسله الصِّ
إل احلبشة، فلام بلغه هجرة النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قدم مكة فحبسه أبوه، ُثمَّ هاجر بعد 

الندق.

وجاء أنه كان يتمنى الشهادة فرزقها يوم َأْجنَاِديَن عل الصحيح، وقيل: 
يوم اليموك. وكان فارًسا شجاًعا مذكوًرا، ول ُيْعِقب.

وقيل: إّن هشام بن العاص كان حيمل فيهم فيقتل النََّفر منهم حتى ُقتِل 

)2( السابق )3/ 77، 78(.)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 314، 315(.
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ووطئته اليل. حتى جع أخوه حلمه ف نطٍع فواراه)1(.

ِهَشاُم ْبُن َعاِمِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحْسَحاِس ْبِن َماِلِك ْبِن 9 5   
، ِمن َبِني اْلَحاِرِث  اِر، اأْلَْنَصاِريُّ َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: شهد أبوه أحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا. 

وصحب هشام النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه، ونزل البصة حيث نزلا املسلمون، 
وله با عقٌب)2(.

َراَء، َوَشِهَد َأُبوُه َبْدًرا َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ  ُه ِمْن َبْ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

 َ َة َبْعَد َذلَِك، َوُتُوفِّ َشِهيًدا، َوَصِحَب ِهَشاٌم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعنُْه، َوَنَزَل اْلَبْصَ
ِبَا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(.

 ب: ابُن َعمِّ أنِس بِن َمالك، َوالِد سعد بن ِهَشام، ُقتَِل َيْوم ُأحٍد َشِهيًدا، 

ة)4(. َوسعد بن ِهَشام بن َعامر، سكن الَبْصَ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ِهَشاًما(.   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َسامَّ

، َواْبنُُه َسْعٌد،  َرَوى َعنُْه: ُحَْيُد ْبُن ِهاَلٍل، َوَأُبو ِقاَلَبَة، َوَأُبو َقَتاَدَة اْلَعَدِويُّ
ُة. ، َوُمَعاَذُة اْلَعَدِويَّ يُّ َواحْلََسُن اْلَبْصِ

ُه ِمْن َبٍْز، َشِهَد َأُبوُه َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد.  َة، ُأمُّ َسَكَن اْلَبْصَ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )367/5(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 60(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )432/3، 433(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )26/9(.
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: ِهَشاُم ْبُن َعاِمِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن اْلَْشَخاِش  ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ َوَقاَل ُمَمَّ
اِر)1(. اْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص اسمه،  ى ِف الاهلية: )شهاب(، فغيَّ َرُسوُل اللَّ  بر: َكاَن ُيسمَّ

ه: )هشاًما(. فسامَّ

واستشهد أبوه عامر يوم أحد، وسكن هشام البصة، ومات با)2(.

: َكاَن اْسُمه: )مثاب(،  ْساَمِعيِلُّ  جو: اْبُن َعمِّ أنس بن َمالك. َقاَل اإْلِ

َفَسامُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص )هشاًما()3(.

ه: )هشاًما(،  ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وسامَّ  ثغ: َكاَن اسمه ِف الاهلية: )شهاًبا(، فغيَّ

واستشهد َأُبوه َعاِمر يوم أحد.

وسكن ِهَشام البصة، وهو والد سعد بن ِهَشام الَِّذي سأل عائشة َعْن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وتر َرُسول اللَّ

وتوف ِهَشام بالبصة)4(.

َة، واسُتْشهد َأُبوه َيْوم ُأُحد.  ذت: َلُه ُصْحبٌة وروايٌة، َنَزَل اْلَبْصَ

روى عنه: سعد بن هشام، وُمَعاذة العدوية، وَأُبو َقَتادة العدوي، وَأُبو 
الدهاء العدوي، وُحَيد بن هالل)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2742-2741/5(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 191(.)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1541/4(.

)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )550/2(.)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )627/4(.
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ْبِن 9      َمَناِف  َعْبِد  ْبِن  َشْمِس  َعْبِد  ْبِن  َرِبيَعَة  ْبِن  ُعْتَبَة  ْبُن  ِهَشاُم 
، َأُبو ُحَذْيَفَة، الَعْبَشِميُّ ڤ. ُقَصيٍّ

ٍث  ُه ُأمُّ َصْفَواَن َواْسُمَها َفاطَِمُة بِنُْت َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَرَّ  س: ُأمُّ

. اْلِكنَاِنُّ

ُه َسْهَلُة بِنُْت ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو ِمْن  ٌد، َوُأمُّ َوَكاَن ألَِب ُحَذْيَفَة ِمَن اْلَوَلِد: ُمَمَّ

َض  اَن، َوَأَعاَن َعَلْيِه َوَحرَّ ِذي َوَثَب بُِعْثاَمَن ْبِن َعفَّ ، َوُهَو الَّ َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َأْهَل ِمْصَ َحتَّى َساُروا إَِلْيِه، َوَعاِصُم ْبُن َأِب ُحَذْيَفَة.

ـُه آِمنَـُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحـْرِب ْبِن ُأَميََّة، َوَقِد اْنَقـَرَض َوَلُد َأِب ُحَذْيَفَة،  َوُأمُّ

َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد، َواْنَقَرَض َوَلُد َأبِيِه ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة َجِيًعا إاِلَّ َوَلَد امُلِغَيِة ْبِن 

اِم)1(. ُْم بِالشَّ ِعْمَراَن ْبِن َعاِصِم ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة َفإهِنَّ

 ، َة، َقاَلُه اأْلَْصَمِعيُّ  ع: ُقتَِل ُهَو َوَمْواَلُه َساِلٌ َيْوَم اْلَياَمَمِة َسنََة إِْحَدى َعْشَ

َعِن اْبِن َأِب ِزَياٍد، َعْن َأبِيِه.

، َعْن  ْهِريُّ َوَكاَن َأُبو ُحَذْيَفَة مِمَّْن َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَواُه الزُّ

ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة ڤ)2(.

 و: ُقتَِل َيْوَم اْلَياَمَمِة َشِهَد َبْدًرا ڤ)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )80/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2744/5(.

نَّة )ص: 672(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
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 ثغ: استشهد ُهَو ومواله سال يوم الياممة، سنة إحدى عشة. 

وكان ممن شهد بدًرا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ذس: بـدريٌّ ِمـْن ُشـَهَداِء الَياَمَمِة ممن اْسُتْشـِهَد َيْوَمِئٍذ ِمـْن َأْصَحاِب 

َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِهَشاُم ْبُن َعْمٍرو ْبِن َأِبي َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِبيِب ْبِن َجِذيَمَة 9     
، َوَكاَن ُيَقاُل ِلَحِبيِب  اْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ اْلَعاِمِريُّ

اٌم ڤ. اْبِن َجِذيَمَة: َشحَّ

ِح ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َحبِيِب    س: ُأمُّ ِهَشاِم ْبِن َعْمٍرو: َزْينَُب بِنُْت َأِب َسْ
ِه ْبِن  ُة َعْبـِد اللَّ ، َوِهـَي َعمَّ اْبـِن َجِذيَمـَة ْبـِن َمالِـِك ْبِن ِحْسـِل ْبِن َعاِمـِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ٍح)3(. َسْعِد ْبِن َأِب َسْ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سامَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي دون املئة من البعي)4(.

َفِة)5(.  ع: ِمَن امُلَؤلَّ

)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 298(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )628/4(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )132/6(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 23(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2744/5(.
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ام مهَّ امُسه  من 

اُم ْبُن الَحاِرِث ْبِن َضْمَرَة ڤ.9 -    َهمَّ

 بر: شهد بدًرا ڤ، ال أعلم له رواية)1(.

اُم ْبُن َرِبيَعَة، ِمْن َبِني َعْصٍر ڤ.9      َهمَّ

 س: َكاَن ِف اْلَوْفِد)2(.

اُم ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن َشَباَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َحْطَمَة ڤ.9      َهمَّ

 س: ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1549/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )126/8(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )127/8(.
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ِهْند امُسه  من 

ِهْنُد ْبُن َأِبي َهاَلَة، َوُهَو َهاَلُة ْبُن النَّبَّاِش ْبِن ُزَراَرَة ْبِن َوْقَداَن 9     
اْبِن َحِبيِب ْبِن َساَلَمَة ْبِن َغِويِّ ْبِن َجْرَوَة ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َتِميٍم 

التَِّميِميُّ ڤ.

اِر   س، ط: َقِدَم َأُبو َهاَلَة ُهَو َوَأُخوُه َعْوٌف َوُأَنْيٌس، َفَحاَلُفوا َبنِي َعْبِد الدَّ

َة. اْبِن ُقيَصِّ ْبِن ِكاَلٍب، َوَأَقاُموا َمَعُهْم بَِمكَّ

ى ْبِن ُقيَصِّ ْبِن  َج َأُبو َهاَلَة َخِدجَيَة بِنَْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َوَتَزوَّ
ْسـاَلِم  ، َفاَمَت َهاَلُة، َوَأْدَرَك ِهنُْد اإْلِ ِكاَلٍب، َفَوَلـَدْت َلـُه: ِهنَْد َوَهاَلـَة، َرُجَلنْيِ

َفَأْسَلَم. 

َثنِي َخاِل ِهنُْد  ُث َعنُْه، َيُقوُل: َحدَّ َوَكاَن احْلََسُن ْبُن َعِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب حُيَدِّ
اْبُن َأِب َهاَلَة.

اَن َمالُِك  َثنَا بِِه َأُبو َغسَّ َوَحَكى َعنُْه َحِديًثا َطِوياًل ِف ِصَفِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحدَّ
.)1( اْبُن إِْساَمِعيَل النَّْهِديُّ

َها. ِه أِلُمِّ ُه َأُخو َفاطَِمة بِنِْت َرُسوِل اللَّ  خ: َخاُل احْلََسن واحْلَُسنْي؛ ألَنَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )68/6(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير )ص: 40(.
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َقاَل َقَتاَدة: َأُبو َهاَلة اْسُمُه ِهنْد.

وقال ُمْصَعب: َأُبو َهاَلة اْسُمُه َنبَّاش ْبُن ُزَراَرَة.

؛ َقـاَل: َأُبو َهاَلـة ِهنْد ْبـُن ُزَراَرَة ْبِن النَبَّاش ْبـِن َفْرقد ْبِن  نـا امَلَداِئنِـيُّ وَأْخَبَ
َحبِْيب ْبِن َسالمة بن ُعَبْيِد ْبِن ُجْرَوَة ْبِن ُأَسْيد ْبِن َعْمِرو ْبِن مَتِْيم)1(.

َها. ِه ملسو هيلع هللا ىلص أِلُمِّ ُه َأُخو َفاطَِمة بِنِْت َرُسوَل اللَّ  خ: َخاَل احلََسن واحلَُسنْي؛ ألَنَّ

َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: هند ْبُن َأِب َهاَلة: اْبِن َخِدجْية بِنِْت ُخَوْيِلد ْبِن َأَسد  َأْخَبَ
ى)2(. اْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه ُصْحَبة)3(.  ب: ابُن َخِدجَية اْمَرَأة َرُسوِل اللَّ

ـه خدجية بنت خويلـد، خلف عليها  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ  بر: ربيـب َرُسـول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد أب هالة. َرُسول اللَّ

واختلف ِف اسم أب هالة، فقيل: نامش بن زرارة. وقيل: نباش بن زرارة 
ابن وقدان بن حبيب بن سالمة بن عدي بن جروة بن أسيد بن َعْمرو بن متيم، 

حليف بني عبد الدار بن قيص. وقيل: زرارة بن نباش.

قتل يوم المل، وابنه هند بن هند بن أب هالة ُهَو الَِّذي مات بالبصة 
ِف الطاعون.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 580(.

)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 525(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )437/3، 438(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص  اًفا، َوَصَف َرُسـوَل اللَّ َوَكاَن ِهنْـُد بـن َأِب َهاَلـَة َفِصيًحـا َبِليًغـا َوصَّ
َفَأْحَسَن َوَأْتَقَن. 

َح َأُبو ُعَبْيَدَة َوابن ُقَتْيَبَة َوْصَفُه َذلَِك، ملَِا فِيِه ِمَن اْلَفَصاَحِة َوَفَواِئِد  َوَقْد رَشَ
َغِة. وقد روى عنه أهل البصة حديًثا وأحًدا)1(. اللُّ

ُه َخِدجَيُة  اِر، ُأمُّ  ع: َأَحُد َبنِي ُأَسْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن مَتِيٍم، َحِليُف َبنِي َعْبِد الدَّ

بِنُْت ُخَوْيِلٍد َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَنْت َقْبَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد َأِب َهاَلَة، َفَوَلَدْت 
َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َواْبنُُه: ِهنُْد ْبُن ِهنٍْد.  َلُه ِهنًْدا، ُثمَّ َتَزوَّ

: اْسُم َأِب َهاَلَة َمالُِك ْبُن ُزَراَرَة ْبِن النَّبَّاِش  َقاَل ُعَمُر ْبُن َأِب َبْكٍر امَلْوِصِلُّ
اْبِن ُزَراَرَة)2(.

هم خدجية.  ذت: ربيُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وأخو أوالده من أمَّ

اخُتِلف ِف اسم َأبِيِه، َفِقيَل: نبَّاش بن ُزَرارة، وقيل: مالك بن ُزَرارة، وقيل: 
مالك بن النَّّباش بن ُزَرارة. واألّول أكثر.

اًفا حِلْليِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ولشامئله. شِهَد هند أُحًدا، ويقال: بدًرا. وكان وصَّ

، وُقتِل ابنه  . وُقتَِل يوم المل مع علٍّ َرَوى َعنُْه: ابن أخته احلََسن بن علٍّ
َبْي. ُيقال: انفرجت وقعة المل عن ثالثة عش  هند بن هند مع مصعب بن الزُّ

ألف قتيل.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1544/4، 1545(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2751/5(.
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وعن قَتاَدة َقاَل: ُقتَِل يوم المل عشون ألًفا)1(.

ه خدجية زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  جر: أمُّ

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه احلسن بن عل صفة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِهْنُد ْبُن َأْسَماِء ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِهْنٍد اأْلَْسَلِميُّ ڤ.9 0   

 س: َشِهَد احْلَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

د ْبُن ُعَمَر: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َما ُكنُْت َأَرى َأْساَمَء َوِهنَْد اْبنَْي َحاِرَثَة  َقاَل ُمَمَّ

اُه. إاِلَّ َخاِدَمنْيِ لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُطوِل ُلُزوِمِهاَم َبابِِه َوَخْدَمتِِهاَم إِيَّ

. ، َوَلاَُم َبِقيٌَّة بَِينْيَ َوَكاَنا ُمَْتاَجنْيِ

َوَماَت ِهنُْد ْبُن َحاِرَثَة بِامَلِدينَِة ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن.

ُْم َثاَمنَِيُة إِْخَوٍة، َصِحُبوا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشـِهُدوا  َوَذَكـَر َبْعـُض َأْهِل اْلِعْلِم َأهنَّ

ْضَواِن، َوُهْم: َأْساَمُء، َوِهنُْد، َوِخَداُش، َوُذَؤْيُب، َوُحَْراُن، َوَفَضاَلُة،  َبْيَعَة الرِّ

َوَسَلَمُة، َوَمالٌِك َبنُو َحاِرَثَة ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِغَياٍث)3(.

 ب: َبعثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل قومه َيْوم َعاُشوَراء، َفَقاَل: »ُمْرُهْم َأْن َيُصوُموا 

َهَذا الَيْوم«. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 300(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )253/11(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )227/5(.
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َحِديثه ِعنْد اْبنِه حبيب بن ِهنْد)1(.

 ع: ِقيَل: ِهنُْد ْبُن َحارَثَة ْبِن َسِعيٍد.

: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َوَما ُكنُْت َأَرى َأْساَمًء، َوِهنًْدا  ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َوَقاَل ُمَمَّ

اْبنَا َحاِرَثَة إاِلَّ َخاِدَمنْيِ لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ِمْن ُطوِل ُلُزوِمِهاَم َباَبُه، َوِخْدَمتِِهاَم 

ُْم َكاُنوا  ، َوَلاَُم َعِقٌب َوَذَكَر امُلنَْيِعيُّ َعْن َبْعِض َأْهِل اْلِعْلِم َأهنَّ اُه، َوَكاَنا ُمَْتاَجنْيِ إِيَّ

ْضَواِن، َوُهْم:  ُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهُدوا َمَعُه َبْيَعَة الرِّ َثاَمنَِيَة ُأْخَوًة، َأْسَلُموا َفَصِحُبوا الرَّ

َأْساَمٌء، َوِهنٌْد، َوِخَراٌش، َوُذَؤْيٌب، َوُحَْراُن، َوَفَضاَلُة، َوَسَلَمُة، َوَمالٌِك َبنُو َحاِرَثَة 

اْبِن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اللِه.

َ ِهنُْد ْبُن َحاِرَثَة بِامَلِدينَِة ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ڤ)2(. ُتُوفِّ

ِهْنُد بُن َحاِرَثة اأْلَْسَلِميُّ ڤ.9  -  

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َأُخو َأساَمء بن َحاِرَثة. 

َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية)3(.

 بر: شهد هند بن حارثة بيعة الرضوان َمَع إخوة له سبعة، وهم: هند، 
وأسامء، وخراش، وذؤيب، وفضالة، وسلمة، ومالك، وحران، ول يشهدها 

إخوة ِف عددهم غيهم.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )436/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2759/5(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )438/3(.
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ولزم منهم النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص اثنان: أسامء، وهند. 

ومات هند بن حارثة باملدينة ِف خالفة معاوية. 

وهند َهَذا والد حَيَْيى بن هند الَِّذي روى عنه عبد الرحن بن حرملة)1(.

 كو: له صحبٌة)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1544/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )5/2(.
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َهْوذة امُسه  من 

َهْوَذُة ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ُعْجَرَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َيَقَظَة ْبِن ُعَصيََّة 9  -  
، َوُيْعَرُف ِباْبِن  َلِميُّ اْبِن ُخَفاِف ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم السُّ

الَحَماَمِة، َوِهَي أمُّه ڤ.

ْبِن اْلَطَّاِب،  َيُقوُل لُِعَمَر  ِذي  َة، َوُهَو الَّ َفْتَح َمكَّ َأْسَلَم َوَشِهَد   س: 

اَيِة: َلَقْد َداَر َهَذا األَْمُر ِف َغْيِ َأْهِلِه ... َفَأْبِصْ َوِلَّ  َوَخاَصَم اْبَن َعمٍّ َلُه ِف الرَّ

األَْمِر َأْيَن ُتِريُد)1(.

َهْوَذُة ْبُن ُعْرُفَطَة اْلِحْمَيِريُّ ڤ.9 5-  

 ن: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص، وال أعرف له رواية)2(.

، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َقاَلُه   ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َفْتَح ِمْصَ

امُلِحيُل َعَل َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل)3(.

 ثغ: وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص، ال تعرف َلُه رواية)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )165/5(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )499/1(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )645/4(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2761/5(.
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ِهالل امُسه  من 

ِهاَلُل ْبُن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن 9  -  
، اْلَواِقِفيُّ ڤ. َكْعِب ْبِن َواِقٍف، اأْلَْنَصاِريُّ

ه أنيسة بنت الدم بن امرئ القيس بن احلارث بن عبيد بن زيد   س: ُأمُّ

ابـن مالـك بـن عـوف بن َعْمـرو بن عوف بـن األوس، وهي أخـت ُكلُثوم بن 
اِلدم الذي نزل عليه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بُقباء ف بني َعْمرو بن عوف.

وكان هالل بن ُأَمية قديم اإلسالم، وكان يكرس أصنام بني واقف حني 
أسلم، ول نسمع له ف ُأحد بِذكر، وإنام كتبنا اسمه ف هذا املوضع لقدم إسالمه، 
وكانت معه راية بني واقف ف غزوة الفتح، وهو أحد الثالثة الذين تلَّفوا 
عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة تبوك، فأرجأ أمرهم حتى نزل القرآن بُِعْذِرهم 

وتوبتهم، منهم كعب بن مالك.

وكان هالل بن ُأَمية شيًخا كبًيا، وبقي بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص دهًرا)1(.

.)2(  ب: َبْدِريٌّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )315/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )435/3(.
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ِذيَن َتاَب اللُه َعَلْيِهْم.   ع: َأَحُد الثَّاَلَثِة الَّ

َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َوَجابٌِر. 

َوُهَو اْلَقاِذُف اْمَرَأَتُه َفاَلَعنََها، َبِقَي َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َدْهًرا )1(.

 بر: شهد بدًرا، َوُهَو أحد الثالثة الذين تلَّفوا َعْن غزوة تبوك، فنزل 
فيهـم القـرآن- قوله ۵: ژٱ ٻ ٻ ٻژ اآلية ]التوبة: 118[. 

وهو اّلذي قذف امرأته بشيك ابن السحامء)2(.

 ثغ: شهد بدًرا وأحًدا، َوَكاَن قديم اإلسالم، َكاَن يكرس أصنام بني 
واقف، وكانت معه رايتهم يوم الفتح. 

ه أنيسة بنت هدم، أخت كلثوم بن الدم الَِّذي نزل َعَلْيِه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  وأمُّ
مَلَّا َقِدَم املدينة مهاجًرا.

ِذيَن  وهو الَِّذي العن امرأته ورماها بشيك بن سحامء. وهو أحد الثالثة الَّ
تلَّفوا عن غزوة تبوك، وهم: هالل َهَذا، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، 

فأنزل الله ۵ فيهم: ژٱ ٻ ٻ ٻژ اآلية ]التوبة: 118[)3(.

 جر: َشِهَد َبْدًرا وما بعدها)4(.

ِهاَلُل بُن الَحاِرِث، َأُبو اْلَحْمَراء ڤ.9  -  

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2749/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1542/4(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )630/4، 631(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )238/11(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص، سكن حص. َوقد قيل: َهانِئ بن احلَاِرث)1(.  ب: َخاِدم َرُسوِل اللَّ

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: َأُبو َداُود النَّخِعّي)2(.

ِهاَلُل ْبُن الُمَعلَّى ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ 9 --  
اْبـِن َماِلـِك ْبِن َزْيِد َمَنـاَة ْبِن َحِبيِب ْبـِن َعْبِد َحاِرَثَة، ُيْكَنـى َأَبا َقْيٍس، 

، الزَُّرِقيُّ ڤ. اأْلَْنَصاِريُّ

ُه إَِداُم بِنُْت َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن   س: ُأمُّ

ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن  ، َوُمَمَّ اِر، َأْجََع ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ النَّجَّ
ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َعَل َأنَّ ِهاَلَل ْبَن امُلَعلَّ َقْد َشِهَد َبْدًرا، َوَلْ َيْذُكْرُه  ُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُه َبْدًرا.  ُمَمَّ

ُد ْبُن ُعَمُر: ُقتَِل َيْوَم َبْدٍر َشِهيًدا َوَلُه َعِقٌب.  َقاَل ُمَمَّ

: امَلْقُتوُل بَِبْدٍر َرافُِع ْبُن امُلَعلَّ  ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ
ال َشكَّ فِيِه، َوَلْ ُيْقَتْل ِهالٌل َيْوَمِئٍذ، َوَقْد َشِهَد ُأُحًدا َمَع َأِخيِه ُعَبْيِد ْبِن امُلَعلَّ 
اَلٍل َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد، َوَقِد اْنَقَرَض َوَلُد َحبِيِب  َوَلْ َيْشَهْد ُعَبْيٌد َبْدًرا، َوِلِ

 . ُهْم إاِلَّ َوَلَد ِهاَلِل ْبِن امُلَعلَّ اْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ُكلُّ

ِد ْبِن ُعَمَر  َفَجِميُع َمْن َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الَْزَرِج ِف َعَدِد ُمَمَّ
ِد ْبِن إِْسَحاَق ِمَئٌة َوَسْبُعوَن إِْنَساًنا. ِمَئٌة َوَخَْسٌة َوَسْبُعوَن إِْنَساًنا، َوِف َعَدِد ُمَمَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )435/3، 436(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2410(.
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َب َلُه َرُسوُل اللِه  َوَجِيُع َمْن َشِهَد َبْدًرا ِمَن امُلَهاِجِريِن َواألَْنَصاِر َوَمْن َضَ

ِد ْبِن إِْسَحاَق َثاَلُثِمَئٍة َوَأْرَبَعَة َعَشَ َرُجاًل، ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه ِف َعَدِد ُمَمَّ

امُلَهاِجِريـِن َثاَلَثـٌة َوَثاَمُنـوَن َرُجاًل، َوِمنُْهْم ِمـَن األَْوِس َواِحٌد َوِسـتُّوَن َرُجاًل، 

َوِمَن اْلَْزَرِج ِمَئٌة َوَسْبُعوَن َرُجاًل. 

ِد ْبِن ُعَمَر َمْن َشِهَد َبْدًرا َثالَُثِمَئٍة َوَثالَثَة َعَشَ َرُجاًل. ، َوُمَمَّ  َوِف َعَدِد َأِب َمْعَشٍ

ُْم َثاَلُثِمَئٍة َوَأْرَبَعَة َعَشَ َرُجاًل.  ُد ْبُن ُعَمُر: َوَقْد َسِمْعُت َمْن َيْرِوي َأهنَّ َقاَل ُمَمَّ

َوِف َعَدِد ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َثاَلُثِمَئٍة َوِستََّة َعَشَ َرُجاًل)1(.

، اْسُتْشِهد َيْوم َبْدٍر)2(.  ب: َبْدِريٌّ

 ع: َأُخو َرافٍِع، َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر، ثغ: شهد بدًرا َمَع أخيه رافع بن املعل)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )556/3(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )435/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2749/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1544/4(، و»ُأْسد الغابة« البن األثير )636/4(.
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اهلاء َحْرف  من  األفراد 

َهاَلُة ْبُن َأِبي َهاَلة التَِّمْيِميُّ ڤ.9  -  

 بر: أخـو هنـد بـن أب هالة األسـيدي التميمي، حليف بنـي عبد الدار 
ابن قيص.

له صحبٌة، روى عنه ابنه هند)1(.

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن الُمْغِفِل ْبِن اْلَواِقَعِة ْبِن َحَراِم ْبِن 9  -   ُهَبْيُب ْبُن ُمَحمَّ
ِغَفاِر ْبِن ُمَلْيِل ْبِن َضْمَرَة اْلِغَفاِريُّ ڤ.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِغَفار، َوُهَو: ِغَفار ْبُن ُمَلْيل ْبِن َضْمَرة   خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

اْبِن َبْكر ْبِن َعْبِد َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن 

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

 جي: روى عنه: أسلم أبو عمران، يعد بمص)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل مص)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1548/4(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 120، 122(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )434/3(.)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 50(.
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ُه َأْغَفَل ِسَمَة إِبِِلِه َفَلْم َيِسْمَها.  َي ُمْغِفاًل؛ أِلَنَّ ، َوُسمِّ  ع: َسَكَن ِمْصَ

َرَوى َعنُْه: َأْسَلَم َأُبو ِعْمَراَن)1(.

 بر: َكاَن باحلبشة، ثم أسلم وهاجر، وشهد فتح مص، ثم سكنها، 

وحديثه عندهم)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة حديثه عند أهل مص)3(.

ُهَبْيَرُة ْبُن ِشْبِل ْبِن اْلَعْجاَلِن ْبِن َعتَّاِب ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو 9  -  
اْبِن َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف الثََّقِفيُّ ڤ.

قال أبو بكر بن ممد بن أب مرة: فلم يزل عتاب عل مكة حتى ُقبَِض 
َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر.

 فعزله عمر واستعمل عليها رافع بن عبد احلارث الزاعي، ثم عزله 
واستعمل طارق بن املرقع الكنان، وقد استعمل أيًضا عمُر ميرسَة بَن أب خيثم 

الفهري عل مكة، ول ينشب أن عزله)4(.

، ِمْن َبِني َعِديِّ بِن َحِنيَفَة ڤ.9 0-   اٌج، َأُبو َعْبِد اهللَِّ، اْلَحَنِفيُّ َهدَّ

 جي: يعد باملدينة)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2763/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1548/4(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )204/7(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )182/5(.

)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 45(.
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 ب: أْدرك اْلَاِهِليَّة، يْروى َعنُه اْبنه)1(.

  زص: روى عنه ابنه عبد الله، له صحبة)2(.

 ع: َكاَن َقْد َأْدَرك الَاِهِليََّة)3(.

اٌر َصاِحُب النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 9      َهدَّ

 جي: روى عنه: شقران مول العباس، شامي)4(.

ْمِصيِّنَي )5(.  ع: ُيَعدُّ ِف احْلِ

ِهْدم ْبُن َمْسُعوٍد ڤ.9     

 س: هو أحد التسعة الذين وفدوا عل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

، ِمْن َقْيِس َعْياَلَن، 9 5    ِهْرَماُس ْبُن ِزَياٍد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمٍر، اْلَباِهِليُّ
ُيْكَنى: َأَبا جديٍر ڤ.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن باِهَلٍة)7(.

 جي: يعد بالبصة)8(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )438/3(.
)2( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 306(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2766/5(.
)4( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 52(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )186/6(.)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2766/5(.
)7( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 307(.

)8( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 40(.
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 ب: عداده ِف أهل الَياَمَمة، رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خْيطب عل َناَقته العضباء 
َيْوم اأْلَْضَحى. 

يقطع  تِي  الَّ َفأْكثر، والقصوى  النِّْصف  أذهنا  يقطع من  تِي  الَّ والعضباء 
بع)1(.  من أذهنا الرُّ

 بش: من أهل الياممة رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خيطب عل ناقته العضباء يوم 
األضحى والعضباء التي تقطع من أذهنا النصف، فأكثر والقصواء التي تقطع 

من أذهنا الربع)2(.

ْيٌح)3(.  ع: َسَكَن اْلَياَمَمَة، َوِقيَل: اْسُمُه رُشَ

. َحاَبِة. َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خَيُْطُب بِِمنًَى َعَل َبِعْيٍ  ذس: ِعَداُدُه ِف ِصَغاِر الصَّ

َر َدْهًرا. ُعمِّ

ٍر. َث َعنُْه: َحنَْبُل بُن َعْبِد اللِه، َوِعْكِرَمُة بُن َعامَّ َحدَّ

َوَقَع ِل َحِديُثُه َعالًِيا.

ٍر، َعِن اِلْرَماِس بِن ِزَياٍد،  َثنَا ِعْكِرَمُة بُن َعامَّ : َحدَّ َقاَل َأُبو َعاِمٍر الَعَقِديُّ
َقاَل: َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم النَّْحِر خَيُْطُب َعَل َناَقتِِه الَعْضَباِء.

.)4( ُقْلُت: َأُظنُّ اِلْرَماَس َبِقَي َحيًّا إَِل ُحُدْوِد َسنَِة تِْسِعنْيَ

)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 100(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )437/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2761/5(.

)4( »سير أعالم النبالء« للذهبي )451/3(.
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َهَرِميُّ ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َنْجَدَة ْبِن مجدعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن 9     
ُنَمْيِر ْبِن َواِقٍف، اْلَواِقِفيُّ ڤ.

 س، ع: هو قديم اإلسالم، ول نسمع له ف ُأحد بذكر، ول يشهدها 

َأَحٌد من بني واقف، وهرمي من البكائني الذين أتوا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
ُحالًنا،  عنده  جيدوا  فلم  فقراء،  وهم  فاستحملوه  تبوك  إل  الروج  يريد 
وا وهم يبكون أسًفا لتخلفهم عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ونزل القرآن فيهم:  فتولَّ
ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ ]التوبة: 92[)1(.

 كو: له صحبٌة، عداده ف أهل املدينة)2(.

اٍل، ِمْن َبِني َماِلِك ْبِن 9      ، َوُهَو َأُبو ُنَعْيِم ْبُن َهزَّ اُل، اأَلْسَلِميُّ َهزَّ
َأْفَصى ِإْخَوُة َأْسَلَم ڤ.

ِذي َأَمَرُه َأْن َيْأيِتَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُيِقرَّ   س: ُهَو َصاِحُب َماِعِز ْبِن َمالٍِك الَّ

ِعنَْدُه باَِم َصنََع)3(.

 جي: روى عنه ابنه، يعد باملدينة)4(.

 ب: َأُبو نعيم بن هزال، َلُه ُصْحَبة)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )316/4(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2770/5(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )228/5(.)2( »اإلكمال« البن ماكوال )155/4(.

)4( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 48(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )438/3(.
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الَهِلُب ْبُن َيِزيَد ْبِن َعِديِّ ْبِن ُقَناَفَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْبِد َشْمَس ْبِن 9 -   
َعِديِّ ْبِن َأْخَزَم، َأُبو َقِبيَصَة، الطَّاِئيُّ ڤ.

 س: َكاَن اْسُمُه: )َساَلَمَة(، َفَوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َأْقَرُع َفَمَسَح َرْأَسُه 

ِذي ُيْرَوى َعنُْه احْلَِديُث. َي اْلَِلَب، َوُهَو َأُبو َقبِيَصَة ْبُن ُهْلٍب الَّ َفنََبَت َشْعُرُه َفُسمِّ

 وقال أيًضا س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َأْقَرٌع، َفَمَسَح َرْأَسُه َفنََبَت 

: ْيٍس النَّْبَهاِنُّ َي اْلُْلَب، َوفِيِه ِشْعٌر، َقاَل ُعَوْيُج ْبُن ُضَ َشْعُرُه، َفُسمِّ

ِذي َأْشَجُع ِمْن َمْعِدي َكِرْبَأَنــا ُعَوْيــٌج َوَمِعــي َســْيُف اْلَِلــْب َأَنا الَّ

ُيِريُد َعْمَرو ْبَن َمْعِدي َكِرَب. 

اِئِب اْلَكْلبِيِّ َعْن َأبِيِه.  ِد ْبِن السَّ ُه ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ َهَذا ُكلُّ

ِذي ُيْرَوى َعنُْه احْلَِديُث)1(. َوُهَو َأُبو َقبِيَصَة ْبُن اْلَِلِب الَّ

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

َنا  اْبـِن ُعَرْيـِب ْبـِن َزْيد ْبِن َكْهاَلن ْبِن َسـَبأ؛ والنََّسـب َبْعَد َسـَبأ واحٌد؛ َكـاَم َأْخَبَ
ِه)2(. بِنََسِب طيٍئ: ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اللَّ

 جي: هو أبو قبيصة بن َهِلب، يعد بالكوفة)3(.

 ب: َوالِد قبيَصة بن َهِلب، اسمه: يِزيد بن قنافة الطَّاِئي. َلُه ُصْحَبة)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )226/6(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 220، 222(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )446/3(.)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 40(.
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، َوِقيَل:   ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َيِزيُد ْبُن ُقنَاَفَة، َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ

ْأِس، َفَمَسَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرْأَسُه َفنََبَت َشْعُرُه،  ، َكاَن َأْقَرَع الرَّ ٌم، َواَل َيِصحُّ َسالَّ
.)1( َي الَِلَب الطَّاِئيَّ َفُسمِّ

 بر: والد قبيصة بن َهِلب، يقال: إن اسمه يزيد بن عدي بن قنافة بن 

عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخرم الطائي، وإن َهِلًبا لقٌب. وقيل: بل 
ُهَو َهِلب بن َيِزيد بن قنافة، وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو أقرع فمسح َعَل رأسه 

 . فنبت شعره، َوُهَو كوفٌّ

روى عنه ابنه قبيصة بن هلب أنه رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص واضًعا يده اليمنى عل 
اليرسى ِف الصالة. َقاَل: ورأيته ينصف َعْن يمينه وعن شامله ِف الصالة. َوُهَو 

حديث صحيح)2(.

َي: الَِلب.   جو: َكاَن َأقرع، َفمسح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرأَسَه، فنبت شعُره، َفسمِّ

َقاَل لنا َشيُخنا اْبُن َناِصٍ احلَافِظ: َأصَحاُب احلَِديث َيُقوُلوَن: الُلب بَِضمِّ 
م. َواب: بَِفْتح اْلَاء، َوكرس الالَّ الَاء. َوالصَّ

والَِلُب: الطَِّويل الّشْعر)3(. 

 نق: ُهَو َهِلب َوالِد قبيَصة،... َوله ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2762/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1549/4(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 191(.
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روى َعن ابنه: قبيَصة، وروى َعن ابنه: سامك بن َحْرب)1(.

هميُل ْبُن الّدمون ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن دهقٍل الثََّقِفيُّ ڤ.9     

 كو: بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وأنزله الطائف، فهم ف ثقيف)2(.

 جر: بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هو وأخوه قبيصة)3(.

ٍل الِغَفاِريُّ ڤ.9      ُهَنْيَدُة بُن ُمَغفَّ

ِذي ُيَقال َلُه: هبيب)4(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن مص، َأْحسبُه الَّ

اْلَهْيَثُم َأُبو َقْيٍس ڤ.9     

 ع: اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َصَدَقاِت َقْوِمِه)5(.

 الواو
وه حر�فُ

لُ �ت َ
 الهاء، و�ي

هى حر�فُ �ت ا�ف

)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )5007(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )341/3(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )250/11(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )438/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2770/5(.
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َواِثلة امُسه  من 

َواِثَلـُة ْبُن اأَلْسـَقعِ ْبِن َعْبـِد اْلُعزَّى ْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َناِشـِب ْبِن 9 0   
ِغَيَرَة ْبِن َسْعِد ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكٍر، ِمْن َبِني ِكَناَنَة، ُيْكَنى َأَبا ِقْرَصاَفَة، 

، ِمْن َبِني َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ڤ. اللَّْيِثيُّ

 س: كان ينزل ناحية املدينة، فأتى َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص فصلَّ معه الصبح، 

ح وجوه أصحابه ينظر  وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إذا صلَّ الصبح وانصف تصفَّ
إليهم، فلام دنا من واثلة أنكره، فَقاَل: من أنت؟ فأخبه، فَقاَل: ما جاء بك؟ 
فَقاَل: جئت أبايع. فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَل َما َأْحَبْبَت َوَكِرْهَت؟«، فقال 
واثلة: نعم. فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »فِْيَم َأَطْقَت؟«، فقال واثلة: نعم. فأسلم 

وبايعه.

فلقى  أهله  إل  واثلة  فخرج  تبوك،  إل  يومئذ  ز  يتجهَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  وكان 
أباه األسقع، فلام رأى حاله َقاَل: قد فعلتها! َقاَل واثلة: َقاَل أبوه: والله ال 
أكلمك أبًدا. فأتى عمه وهو مول ظهره إل الشمس، فسلَّم عليه، فَقاَل: قد 
فعلتها! َقاَل: نعم. فالمه الئمة أيرس من الئمة أبيه، وَقاَل: ل يكن ينبغي لك أن 
تسبقنا بأمر. فسمعت أخُت واثلة كالمه فخرجت إليه فسلَّمت عليه بتحية 
اإلسالم، فَقاَل: أنَّى لك هذا يا ُأخيه؟ قالت: سمعت كالمك وكالم عمك. 
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ه فأعجب أخته اإلسالم، فأسلمت،  وكان واثلة ذكر اإلسالم ووصفه لعمِّ
فقـال واثلـة: لقـد أراد الله بـك خًيا يا ُأخّيـه، جهزي أخاك جهـاز غاز؛ فإن 
ا من دقيـق، فعجـن الدقيق ف  َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص عـل جنـاح سـفر فأعطته ُمـدًّ

الدلو، وأعطته متًرا فأخذه.

ل إل تبوك، وبقي غبات  وأقبل إل املدينة فوجد َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص قد تمَّ
من الناس وهم عل الشخوص، فجعل ينادى بسوق بني قينقاع: من حيملني 
وله سهمي! َقاَل: وكنت رجاًل ال رجلة ب، َقاَل: فدعان كعب ابن عجرة، 
فَقاَل: أنا أحلك عقبة بالليل وعقبة بالنهار، ويدك أسوة يدي وسهمك ل! 
َقاَل واثلة: نعم. فقال واثلة بعد ذلك: جزاه الله خًيا! لقد كان حيملني عقبتي 
ويزيدن، وآكل معه ويرفع ل، حتى إذا َبعَث َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص خالَد بَن الوليد 
إل أكيدر بن عبد امللك الكندي بدومة الندل خرج كعب بن عجرة ف 
جيش خالد وخرجت معه فأصبنا فيًئا كثًيا، فقسمه خالٌد بيننا، فأصابني 
سّت قالئص، وأقبلت أسوقها حتى جئت با خيمة كعب بن عجرة، فقلت: 
اخـرج رحـك اللـه، فانظـر إل قالئصـك فاقبضهـا! فخرج إل وهو يبتّسـم، 

ويقول: بارك الله لك فيها! ما حلتك وأنا أريد أن آخذ منك شيًئا.

وكان واثلة من أهل الصفة، فلام ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص خرج إل الشام، 
ُعَمَر فيام ذكره من غزوة تبوك ما خال نسب  ْبِن  د  ُمَمَّ به  َثنا  وهذا كلُّه َحدَّ

نا به هشام بن ممد بن السائب الكلبي َعْن أبيه)1(. واثلة؛ فإنه َأْخَبَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )130-128/5(.
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 وقال أيًضا س: َكاَن َينِْزُل َناِحَيَة امَلِدينَِة، ُثمَّ َوَقَع اإِلْساَلُم ِف َقْلبِِه، 

ُز إَِل َتُبوَك، َفَأْسَلَم، َوَخَرَج َمَع َرُسوِل اللِه  َفَقِدَم َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َيَتَجهَّ
يَن َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِب  ِة، َقاَل: ُكنُْت ِف ِعْشِ فَّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َتُبوَك، َوَكاَن ِمْن َأْهِل الصُّ
ِة، َأَنا َأْصَغُرُهْم، َوَسِمَع ِمَن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلامَّ  فَّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْهِل الصُّ

اِم)1(. ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج إَِل الشَّ

 ل: له صحبة)2(.

سنة،  وتسعني  ثامن  ابن  وهو  وثامنني،  خس  سنة  بالشام   ق: هلك 
وهو من بني ليث بن كنانة)3(.

 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

 جي: يعد بالشام)5(.

ِسننِي، سكن  َوْخس  ماَئة  ابن  َوُهَو  َوَثاَمننَِي،  َثاَلث  توّف سنة  ب:   

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )411/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 251(.
)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 341(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 295، 296(.
)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 42(.
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ام، َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها. الشَّ

َوقد قيل: َماَت سنة خس َوَثاَمننَِي)1(.

 بش: مات سنة ثالث وثامنني، وهو ابن مائة وخس سنني)2(.

ام. َوُيَقال: أسلم َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يتَّجه إَِل َتُبوك، َوُهَو من   مف: نزل الشَّ
ة َوله َبا َدار. ة، دخل الَبْصَ فَّ أهل الصُّ

َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل فلسطني)3(.

اٍد، َوِقيَل: َأُبـو ِقْرَصاَفَة، َوِقيَل:   ع: ُمَْتَلـٌف ِف ُكنَْيتِـِه، َفِقيـَل: َأُبو َشـدَّ
َأُبو اأْلَْسَقِع. 

اِم، َقِدَم َقْبَل َمَْرِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َتُبوٍك بَِلَياٍل  يَن ِمَن الشَّ َسَكَن َبْيَت ِجْبِ
َة. فَّ َفَسَكَن الصُّ

َ َسنََة َخٍْس َوَثاَمننَِي، َوَلُه َثاَمٍن َوتِْسُعوَن َسنًَة.  ُتُوفِّ

َ َوَلُه ِماَئٌة َوَخُْس ِسننَِي. َوِقيَل: ُتُوفِّ

، َوَمْعُروٌف  يُّ ، َوَمْكَحوٌل، َوَعْبُد اْلَواِحِد اْلَبْصِ َرَوى َعنُْه: َأُبو امَلِليِح اْلَُذِلُّ

اٌد  ، َوُبرْسُ ْبُن ُعَبْيِد اللِه، َوَشدَّ ، َوَربِيَعُة ْبُن َيِزيَد، َوَحيَّاُن َأُبو النَّرْضِ َمْشِقيُّ الدِّ

ٍر ِف آَخِريَن)4(. َأُبو َعامَّ

)2( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 86(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )426/3(.
)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )617(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2715/5(.



407 حرف الواو

ز إَِل تبوك.  بر: أسلم والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يتجهَّ

ويقال: إنه خدم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ثالَث سنني، َوَكاَن من أهل الصفة. يقال: 
إنه نزل البصة وله با دار، ثم سكن الشام، َوَكاَن منزله َعَل ثالثة فراسخ 

من دمشق بقرية يقال لا البالط. 

ل إَِل بيت املقدس، ومات با،  وشهد املغازي بدمشق وحص، ثم توَّ
َوُهَو ابن مائة سنة. قيل: بل توف بدمشق ِف آخر خالفه عبد امللك سنة خس 

َأْو ست وثامنني، َوُهَو ابن ثامن وتسعني سنة.

ِه بن عامر الَيْحِصبِّي،  سكن الشام، روى عنه: الشاميون: مكحول، وَعْبد اللَّ
وشداد بن عامرة.

وروى عنه: َأُبو املليح بن أسامة الذل)1(.

 كو: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديثه عند الشاميني)2(.  

َ َوَلُه ِماَئٌة  اِم، َوُتُوفِّ يَن ِمَن الشَّ ِة، َسَكَن بَِبْيِت ِجْبِ فَّ  و: ِمْن َأْهِل الصُّ

َوَخٌْس َوِستُّوَن)3(.

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الصفة.

ث عن النِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأب مرثد الغنوي، وأمِّ سلمة.  حدَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1564/4، 1565(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )297/7(.

نَّة )ص: 670(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
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روى عنه: أبو إدريس الوالن، وشداد بن عبد الله أبو عامر، وربيعة بن 
يزيد القصي، وعبد الرحن بن أب قسيمة، وأبو األزهر، وحيان أبو النرض، 
وأبو املليح عامر بن أسامة، ويونس بن ميرسة بن حلبس، ومكحول الفقيه، 
وعبد الواحد بن عبد الله النصي، وبرس بن عبيد الله، والغريف بن عياش 
الديلمي، وإبراهيم بن أب عبلة، وجناح مول الوليد بن عبد امللك، ويزيد 

ابن عبد الرحن بن أب مالك، ومعروف الياط. 

وشهد فتح دمشق وسكنها إل أن توف با)1(.

ز إل تبوك، وقيل: إنه خدم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ثالث   ثغ: أسلم والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يتجهَّ

ة. فَّ سنني، َوَكاَن من أصحاب الصُّ

روى عنه: َأُبو إدريس الوالن، وشداد بن عبد الله أبو عامر، وربيعة 
ابن يزيد القصي، وعبد الرحن بن أب قسيمة، ويونس بن ميرسة)2(.

ِة، َأسَلَم َسنََة تِْسٍع، َوَشِهَد َغْزَوَة َتُبْوٍك، َوَكاَن  فَّ  ذس: ِمْن َأْصَحاِب الصُّ

ِمْن ُفَقَراِء امُلْسِلِمنْيَ ڤ َطاَل ُعُمُره.

َوِف ُكنَْيتِِه َأْقَواٌل: َأُبو الَطَّاِب، َوَأُبو األَْسَقِع. َوِقْيَل: َأُبو قْرَصاَفَة. َوِقْيَل: 
اٍد. َأُبو َشدَّ

ُة َأَحاِدْيَث. َلُه ِعدَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 343، 344(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )652/4، 653(.
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ٍر، َوُبرْسُ بُن ُعَبْيِد اللِه،  اٌد َأُبو َعامَّ ، َوَشدَّ َرَوى َعنُْه: َأُبو إِْدِرْيَس الَْواَلِنُّ

َة بِن َحْلَبٍس، َوإِْبَراِهْيُم  ، َوَمْكُحْوٌل، َوُيْوُنُس بُن َمْيرَسَ يُّ َوَعْبُد الَواِحِد النَّْصِ

، َوَخْلٌق،  َماِريُّ ، َوحَيَْيى بُن احلَاِرِث الذِّ ابُن َأِب َعْبَلَة، َوَربِْيَعُة بُن َيِزْيَد الَقِصْيُ

آِخُرُهم: َمْوالَُه؛ َمْعُروٌف الَيَّاُط الَباِقي إَِل َسنَِة َثاَمننِْيَ َوماَئٍة.

، َوَأِب ُهَرْيَرَة. َوَلُه ِرَواَيٌة َأْيًضا َعْن: َأِب َمْرَثٍد الَغنَِويِّ

ًة. َوَلُه َداٌر ِعنَْد َداِر  َوَلُه َمسجٌد َمْشُهْوٌر بِِدَمْشَق، َوَسَكَن َقْرَيَة الَباَلِط ُمدَّ

اِل بَِدْرِب...)1(. اْبِن الَبقَّ

ِمْن  َوَكاَن  َمَعُه،  َفَشِهَدَها  َتُبوَك،  إَِل  ُز  َيَتَجهَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوالنَّبِيُّ  َأْسَلَم   ذت: 

َفِة. ُفَقَراِء َأْهِل الصِّ

، َوَأِب ُهَرْيَرَة. َلُه َأَحاِديُث، َوَرَوى َأْيًضا َعْن َأِب َمْرَثٍد اْلَغنَِويِّ

اٌد َأُبو عامر، وبرس بن عبيد الله،  َرَوى َعنُْه: َمْكُحوٌل، َوَربِيَعُة بن َيِزيَد، َوَشدَّ

َة، َوإِْبَراِهيُم بن َأِب َعْبَلَة َوآَخُروَن،  وعبد الواحد النصي، َوُيوُنُس بن َمْيرَسَ

ُه. آِخُرُهْم َوَفاًة َمْعُروٌف اْلَيَّاُط َشْيُخ ُدَحْيٍم، َوَغْيُ

َوَشِهَد َفْتَح ِدَمْشَق، َوَسَكنََها، َوَمْسِجُدُه َمْعُروٌف بِِدَمْشَق إَِل َجانِِب َحْبِس 

اِل)2(. ِغِي، َوَداُرُه إَِل َجانِِب َداِر ابن اْلَبقَّ َباِب الصَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 384(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )1015/2(.
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 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)1(.

 جر: أسلم قبل تبوك وشهدها، وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أب مرثد، 
إدريس  وَأبو  وُيقال: خصيلة،  فسيلة،  ابنته  َسَلَمة، وعنه  وُأم  هريرة،  وأب 
الـوالن، وشـداد َأبـو عـامر، وبش بن عبيـد اللـه، ومكحول، ومعـروف َأبو 

الطاب، وآخرون)2(.

َواِثَلُة ْبُن الَخطَّاب الُقَرِشيُّ الَعَدِويُّ ڤ.9     

 كر: له صحبٌة، كان يسكن دمشق، وكانت داره ف رحبة خالد. 

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بحديٍث واحٍد.  حدَّ

روى عنه: ماهد بن فرقد أبو األسود الصنعان الدمشقي)3(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، وسكن دمشق، َوَكاَن َلُه ِبَا دار. 

ث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا)4(. حدَّ

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 47(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )305/11(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 367(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )653/4(.
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َواِقد امُسه  من 

َواِقُد بُن َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيُّ ڤ.9     

 زك: له صحبة)1(.

َواِقُد ْبُن اْلَحاِرِث، ُيْكَنى َأَبا اْلَحاِرِث األَْنَصاِريُّ ڤ.9 5   

يِّنَي)2(. ِريَن، َوَزَعَم َأنَّ َلُه ُصْحَبًة، ُيَعدُّ ِف امْلِْصِ  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 بر: له صحبٌة، َوُهَو القائل عند ابن عباس: أما كالم الناس فكالم 

خائف، وأما العمل منهم فعمل آمن)3(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، عداده ِف أهل مص)4(.

َواِقُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن َعِرين ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َيْرُبوعِ 9     
، َوِقيَل:  ، اْلَحْنَظِليُّ اْبِن َحْنَظَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميِم، التَِّميِميُّ

اْلَيْرُبوِعيُّ ڤ.

)1( »من وافق اسُمُه كنيَة أبيه« لألزدي )رقم: 6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2730/5(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1550/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )655/4(.
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 س: َكاَن َحِليًفا لِْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيٍل.

َقاُلـوا: آَخـى َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبـنْيَ َواِقِد ْبِن َعْبـِد اللِه التَِّميِمـيِّ َوبِْشِ ْبِن 
اِء ْبِن َمْعُروٍر. اْلَبَ

َتُه إَِل َنْخَلَة، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ  يَّ َوَشِهَد َواِقُد ْبُن َعْبِد اللِه َمَع َعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش َسِ
ِميُّ َقَتَلُه َواِقُد ْبُن َعْبِد اللِه،  ، َفَقاَلِت هَيُوُد: َعْمُرو ْبُن احلَرْضَ ِميُّ َعْمُرو ْبُن احْلَرْضَ
ِت احلَْرُب، َوَواِقٌد َوَقَدِت احلَْرُب. ِميُّ َحرَضَ  َعْمٌرو َعَمَرِت احلَْرُب، َواحلَرْضَ
ُد ْبُن ُعَمَر: َوَتَفاَءُلوا بَِذلَِك، َفَكاَن ُكلُّ َذلَِك ِمَن اللِه َعَل هَيُوٍد، َوَشِهَد  َقاَل ُمَمَّ
َ ِف  َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُوفِّ َواِقٌد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ِل ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َأوَّ

ِة َعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش إَِل َبْطِن َنْخَلَة)2(. يَّ  ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َسِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم.   بر: أسلم قبل دخول َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني بش بن الباء بن معرور.  وآخى َرُسوُل اللَّ

ـِذي قتـل َعْمـرو بـن احلرضمـي ِف أول يـوم مـن رجـب، َوَكاَن  َوُهـَو الَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل نخلة،  ِه بن جحش حني بعثه َرُسـوُل اللَّ واقـد التميمـيُّ َمـَع َعْبـد اللَّ
فلقي َعْمرو بن احلرضمي خارًجا نحو العراق، فقتله واقد التميمي، فبعث 
املشكون أهل مكة إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: إنكم تعظمون الشهر احلرام، وتزعمون 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )362-362/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2729/5(.
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أن القتـال فيـه ال يصلـح، فـام بـال صاحبكم قتـل صاحبنا؟ فأنـزل اللَّه ۵: 
ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄژ اآلية ]البقرة: 217[.

واقد َهَذا أول قاتل من املسلمني، وعمرو بن احلرضمّي أول قتل من 
املشكني ِف اإلسالم. 

ِه بدًرا، وأحًدا، واملشاهد كلَّها َمَع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. وشهد واقد بن َعْبد اللَّ

وتوف ِف خالفة ُعَمر بن اْلَطَّاِب، َوَكاَن حليًفا للخطاب بن نفيل)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف سية عبد الله بن جحش.   ثغ: هو الذي بعثه َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وآخى َرُسول اللَّ أسلم قبل دخول َرُسول اللَّ
بينه وبني بش بن الباء بن معرور.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وتوف ف  ال عقب َلُه، وشهد ُأُحًدا، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ
خالفة عمر بن الطاب)2(. 

.  ذت: حليف بني عِديٍّ

لِـني، أسـلم قبـل دار األرقم، وشـهد بْدًرا واملشـاهد  مـن الّسـابقني األوَّ
كلها.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه وبني بِْش بن الباء بن َمْعُرور.  وآخى َرُسوُل اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1550/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )656/4، 657(.
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ِة عبد الله بن جحش إل نخلة فقتل واقد عمرو بن  يَّ وكان واقد ف َسِ
مّي، فكانا أول قاتل ومقتوٍل ف اإلسالم.  احلَرْضَ

وُتُوّف واقد ف خالفة ُعَمر)1(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 166، 167(.
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َوَبر امُسه  من 

ٍر اْلَحَنِفيُّ ڤ.9      َوَبُر ْبُن ُمَشهَّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل الَياَمَمة، َكاَن من َأْصَحاب ُمَسْيلَمة، 
أْرسلُه ُمَسْيلَمُة إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأسلم)1(.

مسيلمة،  أصحاب  من  وكان  صحبٌة،  له  الياممة،  أهل  من  بش:   
أرسله مسيلمة إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وفًدا، فأسلم وحسن إسالمه)2(.

َمَعُه  َوَأَقاَم  َفَأْسَلَم،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعَل  َفَقِدَم  ُمَسْيِلَمَة،  َرُسوُل  َكاَن  ع:   
ُم اْلُقْرآَن إَِل َأْن ُقبَِض ملسو هيلع هللا ىلص)3(. بِامَلِدينَِة َيَتَعلَّ

 كو: أسلم عل يد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رسوله إل مسيلمة الكذاب)4(.  

َوَبُر ْبُن ُيَخنََّس ڤ.9 -   

ِذيَن َكاُنوا بِاْلَيَمِن َفَقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم   س: َكاَن ِمَن األَْبنَاِء الَّ

َوَقِدَم ِمْن ِعنِْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل األَْبنَاِء بِاْلَيَمِن، َفنََزَل َعَل َبنَاِت النُّْعاَمِن ْبِن ُبُزْرَج، 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )429/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 99(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2730/5(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )299/7(.
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ْيَلِميِّ َفَأْسَلَم َوإَِل مركبوذ َفَأْسَلَم، َوَكاَن اْبنُُه  وَز ْبِن الدَّ َفَأْسَلْمَن َوَبَعَث إَِل َفْيُ

َل َمْن َجََع اْلُقْرآَن بَِصنَْعاَء َوَأْسَلَم َباَذاُن بِاْلَيَمِن َوَبَعَث  َعَطاُء ْبُن مركبوذ َأوَّ

.)1( بِإِْساَلِمِه إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَذلَِك ِف َسنَِة َعْشٍ

ِريَن، َرَوى َعنُْه النُّْعاَمُن ْبُن   ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِياَم َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

ُبُزْرَج)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )92/8(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2732-2731/5(.
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الوليد امُسه  من 

اْلَوِليُد ْبُن َعْبِد َشْمِس ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم 9     
الُقَرِشيُّ الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ه قيلة بنت جحش بن ربيعة بن وهيب بن ضباب بن حجي   س: ُأمُّ
ابن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي.

ه فاختة بنت عدي بن قيس  فولد الوليُد بُن عبد شمس: عبَد الرحن، وُأمُّ
ابن حذافة بن سعد بن سهم. 

وقيَس بَن الوليد ألمِّ ولد، وبقيتهم بالعراق. 

فولد عبد الرحن بن الوليد: عبد الله األزرق، ول اليمن لعبد الله بن الزبي.

وأسلم الوليد بن عبد شمس يوم فتح مكة، وقتل يوم الياممة َشِهيًدا سنة 
اثنتي عشة ف خالفة أب بكر الصديق ڤ)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)2(.

 بر: قتل يوم الياممة شهيًدا تت لواء ابن عمه خالد بن الوليد، َوَكاَن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )91/6(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.
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قد أسلم يوم الفتح)1(.

 ثغ: َكاَن من أرشاف قريش، وهو زوج أسامء بنت أب جهل، وهو 
ابن عمه، َوَكاَن جده املغية يكنى أبا عبد شمس، وقتل الوليد بن عبد شمس 
يوم الياممة شهيدا تت لواء ابن عمه خالد بن الوليد بن املغية، َوَكاَن إسالمه 

يوم الفتح)2(.

اْلَوِليُد ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيٍط ْبُن َأِبي َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد 9     
، اأُلَمِويُّ ڤ. َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف بن قصي، ُيْكَنى َأَبا َوْهٍب، الُقَرِشيُّ

ـُه َأْرَوى بِنْـُت َكِريـِز ْبـِن َربِيَعـَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشـْمِس ْبِن   س: ُأمُّ

ُه آِمنَُة بِنُْت َأَباِن ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َربِيَعَة  َعْبِد َمنَاٍف، َواْسُم َأِب ُمَعْيٍط: َأَباُن، َوُأمُّ
اْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة.

َوُأمُّ ُعْقَبَة َساملَُِة بِنُْت ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اأْلَْوَقِص ِمْن َبنِي ُسَلْيِم ْبِن َمنُْصوٍر. 
ا.  َوُقتَِل ُعْقَبُة ْبُن َأِب ُمَعْيٍط َيْوَم َبْدٍر َصْبً

ُه ُأمُّ َوَلٍد. فَوَلَد اْلَولِيُد ْبُن ُعْقَبَة: ُعْثاَمَن، َوُهَو َأْكَبُ َوَلِدِه، َوُأمُّ

ُهـاَم َأْرَوى بِنُْت َأِب َعِقيِل ْبِن َمْسـُعوِد ْبـِن َعاِمِر ْبِن  َوَعْمـًرا، َوَخالِـًدا، َوُأمُّ
 . ُمَعتٍِّب الثََّقِفيِّ

ـُه بِنْـُت َعاِصِم ْبِن َخِليَفـَة ْبِن َمْعِقِل ْبـِن َصَباِح ْبِن  َوُعْثـاَمَن اأْلَْصَغـَر، َوُأمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1552/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )674/4(.
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َطِريِف ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َربِيَعَة ْبِن َكْعِب ْبِن َربِيَعَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َسْعِد ْبِن 
 . َضبََّة ْبِن َأدٍّ

َوَأَباَن أِلُمِّ َوَلٍد.

ُهْم َسبِيٌَّة ِمْن  ًدا، َوُأمَّ َعْوٍن، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوُأمَّ اْلَولِيِد، َوُأمُّ َوَعاِصاًم، َوُمَمَّ
َعْبِد اْلَقْيِس. 

َهاِت  اِعَر، أِلُمَّ ِعيَّ الشَّ َوَيْعَل، َوَعْمًرا، َوَخالًِدا اأْلَْصَغَر َدَرَج، َواحْلَاِرَث الدَّ
َأْواَلٍد َشتَّى.

ى.  َها ِمْن آِل ِكرْسَ َوَساملََِة َوُأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َة، َوَبَعَثُه َرُسوُل اللَّ َوَكاَن اْلَولِيُد ُيَكنَّى َأَبا َوْهٍب، َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
َعـَل َصَدَقـاِت َبنِـي امُلْصَطِلـِق ِمْن ُخَزاَعـَة، َوَكاُنـوا َقْد َأْسـَلُموا َوَبنَُوا امَلَسـاِجَد 
َفَلامَّ  َفَرًحا بِِه،  ْوَنُه  َيَتَلقَّ وَن َراِكًبا  َفَلامَّ َسِمُعوا بِِه َخَرَج ِمنُْهْم ِعْشُ بَِساَحاهِتِْم، 
ـاَلِح َوَمنَُعوا  ُـْم مَلَّا َرَأْوُه َلُقوُه بِالسِّ َرآُهـْم َرَجـَع إَِل امَلِدينَـِة َفَأْخـَبَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأهنَّ

َدَقَة، الصَّ

َعَل  َفَقِدُموا  َذلَِك  َوَبَلَغُهْم  َبْعًثا،  إَِلْيِهْم  َيْبَعَث  َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوُل  َفَهمَّ 
َمنَا َحتَّى َرَجـَع؟ َوَنْحُن َقْوٌم  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاُلوا: َسـْلُه َهـْل َناَطَقنَـا َأْو َكلَّ َرُسـوِل اللَّ
ُمُهْم: ژ ٺ ٺ ٺ ٿ  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُيَكلِّ ُمْؤِمنُوَن. َوَنَزَل َعَل َرُسوِل اللَّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ژ ]احلجرات: 6[ إَِل آِخِر اآْلَيِة.

اَن  ُه ُعْثاَمُن ْبـُن َعفَّ ُه ُعَمـُر ْبـُن اْلَطَّـاِب َصَدَقـاِت َبنِي َتْغِلـَب، َوَوالَّ َوَوالَّ
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ـاٍص، ُثـمَّ َعَزَلـُه َعنَْهـا، َفَلـْم َيـَزْل بِامَلِدينَـِة َحتَّى  اْلُكوَفـَة َبْعـَد َسـْعِد ْبـِن َأِب َوقَّ

ِة َفنََزَلَا، َواْعَتَزَل َعِليًّا َوُمَعاِوَيَة َفَلْم َيُكْن َمَع َواِحٍد  قَّ ُبوِيَع َعِلٌّ َفَخَرَج إَِل الرَّ

ِة،  قَّ وِميَِّة َعَل َخَْسِة َعَشَ ِمياًل ِمَن الرَّ ُه بَِعنْيِ الرُّ ِة، َوَقْبُ قَّ ِمنُْهاَم َحتَّى َماَت بِالرَّ

ِة إَِل اْلَيْوِم )1(. قَّ َوَكاَنْت َضْيَعٌة َلُه َفاَمَت ِبَا، َوَوَلُدُه بِالرَّ

ـُه َأْرَوى بِنْـُت ُكَرْيِز ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشـْمٍس،   وقـال أيًضـا س: ُأمُّ

ُه اْلُكوَفَة َفاْبَتنَى  اَن َقْد َوالَّ ِه، َوَكاَن ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ اَن ألُمِّ َوُهَو َأُخو ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ

َها َسِعيَد ْبَن  ِبَا َداًرا َكبَِيًة إَِل َجنِْب امَلْسِجِد، ُثمَّ َعَزَلُه ُعْثاَمُن َعِن اْلُكوَفِة َوَوالَّ

اْلَعاِص َفَرَجَع اْلَولِيُد إَِل امَلِدينَِة، َفَلْم َيَزْل ِبَا َحتَّى ُقتَِل ُعْثاَمُن، َفَلامَّ َكاَن ِمْن 

ِة ُمْعَتِزاًل َلاَُم، َفَلْم َيُكْن  قَّ َعِلٍّ َوُمَعاِوَيَة َما َكاَن، َخَرَج اْلَولِيُد ْبُن ُعْقَبَة إَِل الرِّ

ا َبِقيٌَّة َوبِاْلُكوَفِة َأْيًضا  ِة َوَلُه ِبَ قَّ َم األَْمُر، َوَماَت بِالرَّ َمَع َواِحٍد ِمنُْهاَم َحتَّى َتَصَّ

اِريَن)2(. اُر اْلَكبَِيُة َداُر اْلَقصَّ َبْعُض َوَلِدِه، َوَداُرُه بِاْلُكوَفِة الدَّ

ُه َأْرَوى بِنُْت ُكَرْيِز ْبِن َربِيَعَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد   وقال أيًضا س: ُأمُّ

اَن ڤ، َكاَن اْلَولِيـُد ْبُن ُعْقَبَة  َشـْمِس ْبـِن َعْبـِد َمنَاٍف، َوِهَي ُأمُّ ُعْثـاَمَن ْبِن َعفَّ

ِة، َوَماَت  قَّ َخَرَج ِمَن اْلُكوَفِة ُمْعَتِزاًل لَِعِلٍّ ڠ َوُمَعاِوَيَة، َفنََزَل اْلَِزيَرَة بِالرَّ

ِبَا، َوَلُه ِبَا اْلَيْوَم َعِقٌب)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )38-37/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )147/8(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )481/9(.
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 ل: له صحبة)1(.

ًقا إل بني املصطلق،   ق: أسلم يوم فتح مكة، وبعثه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص مصدِّ
فأتاه، فقال: منعون الّصدقة -وكان كاذًبا-، فأمر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بالسالح 
إليهم، فأنزل الله ۵ عليه: ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤژ ]احلجرات: 6[.
 ووقع بينه وبني علٍّ بن أب طالب كالم، فقال: ألنا أرّد للكتيبة، وأضب 
لامـة البطـل املشـيح منـك. فأنـزل اللـه ۵: ژے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭڭ ڭ ۇژ ]السجدة: 18[. 

ول يـزل باملدينـة حتـى بويع عّل، فخـرج إل الّرقة فنزلـا، واعتزل عليًّا 
ومعاوية.

ومات بناحية الّرقة، وقبه عل البليخ.

وولده بالرقة، وبالكوفة، منهم: ممد بن عمرو بن الوليد بن عقبة، وكان 
يقال له: ذو الشامة، ويرمى بالّزندقة)2(.

َنـا ُمْصَعـٌب؛ َقـاَل: اْلَولِْيـد ْبـُن ُعْقَبـَة بـن َأِب ُمَعْيـط ُيْكنَى َأَبا   خ: َأْخَبَ

َيْرَتاُد َمنِْزال َحتَّى  اْلَولِْيد  َوْهب، َوَكاَن ِمْن ِرَجاِل ُقَرْيش َوُشَعَراِئِهْم، َخَرَج 
، فاَمَت ِبَا)3(. َة، َفَأْعَجَبْتُه، َفنََزَل َعَل اْلَبِليِخ، َفَقاَل: ِمنَْك امَلْحَشُ قَّ َأَتى الرَّ

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3485(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 319، 320(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 590(.
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ُهاَم َأْرَوى بِنُْت ُكَرْيِز ْبِن َعْبِد َشْمس.  ه، َوُأمُّ ان أِلُمِّ  خ: أخو ُعْثاَمن ْبِن َعفَّ

ِه)1(. َنا بَِذاَك ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ َأْخَبَ

 ب: َواِل اْلُكوَفة َأَتى بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم الَفْتح، َوُهَو ُمطيَّب باللوق، 

َفلم يمسح َرأسه، َوَكاَن يمسح ُرُؤوس الّصبيان إِذا َأَتى بم إَِلْيِه، َوُهَو َأُخو 

ه. ان ألمِّ ُعْثاَمن بن َعفَّ

قَّة، وسكنها  وكنيته َأُبو وهب، اعتزل عليًّا َوُمَعاِوَيَة، َوخرج إَِل َناحَية الرَّ
إَِل َأن َماَت)2(.

 بش: كان ممن أتى به النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح، وهو مطيَّب باللوق، فلم 

يمسح رأسه، وكان يمسح رءوس الصبيان إذا أيت بم إليه مات بالكوفة، 
وكان والًيا عليها)3(.

ُهاَم َأْرَوى بِنُْت َكِريِز ْبِن َربِيَعَة ْبِن َحبِيِب  ِه، ُأمُّ  ع: َكاَن َأًخا لُِعْثاَمَن أِلُمِّ

ُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َها ُأمُّ َحِكيٍم اْلَبْيَضاُء بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب، َعمَّ اْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوُأمُّ

َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َبنِي امُلْصَطِلِق َساِعًيا، َكاَن َيِل َعَل اْلُكوَفِة لُِعْثاَمَن ْبِن 

اَن، ُثمَّ  ُه ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ بِِه لِْلُمْسِكِر َفَأْخَرُجوُه، َفَحدَّ اَن ُثمَّ ُعثَِر ِمنُْه َعَل رُشْ َعفَّ

َ ِبَا، َوُدفَِن بِاْلَبْلِخ َعنْيِ َأِب ِسنَاٍن، َوَأُخوُه: ُعاَمَرُة ْبُن  َقَة َفَسَكنََها، َوُتُوفِّ َأَتى الرَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 524(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )429/3، 430(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 78(.
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ْوَحاِء، ِف  ا بِالرَّ ُعْقَبـَة َسـَكَن اْلُكوَفـَة، َوَأُبوُه: ُعْقَبُة َقَتَلُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َصـْبً
فِِه ِمْن َبْدٍر)1(. ُمنَْصَ

ه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أم ُعْثاَمن   بر: أمُّ
ابن عفان، فالوليد بن ُعْقَبَة أخو ُعْثاَمن ألمه. 

يكنى أبا وهب، أسلم يوم الفتح ُهَو وأخوه خالد بن ُعْقَبَة، وأظنه يومئذ 
َكاَن قد ناهز االحتالم. 

 وال خـالف بـني أهـل العلـم بتأويـل القـرآن فِيـاَم علمـت أن قولـه ۵:
ژٿ ٿ ٿ ٿژ ]احلجرات: 6[، نزلت ِف الوليد بن ُعْقَبَة، وذلك أنه 
وا وأبوا  ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل بني امُلْصَطِلق مصدًقا، فأخب عنهم أهنم ارتدُّ بعثه َرُسوُل اللَّ
مـن أداء الصدقـة، وذلـك أهنـم خرجـوا إليـه فهابـم، ول يعرف َمـا عندهم، 
فانـصف عنهـم وأخـب بـام ذكرنـا، فبعـث إليهـم َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص خالد بن 
الوليد، وأمره أن يتثبت فيهم، فأخبوه أهنم متمّسكون باإلسالم، ونزلت: 

ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ اآلية ]احلجرات: 6[.

أفعاله،  وقبح  حاله  سوء  َعَل  تقطع  وشناعة  نكارة  فِيَها  َأْخَباٌر  َوَلُه 
غفر اللَّه لنا وله، فلقد َكاَن من رجال قريش ظرًفا وحلاًم وشجاعة وأدًبا، 
َوَكاَن من الشعراء املطبوعني، َوَكاَن األصمعي، وأبو عبيدة، وابن الكلبي، 
شاعًرا  َوَكاَن  خر،  رشيب  فاسًقا  عقبة  بن  الوليد  َكاَن  يقولون:  وغيهم، 

كرياًم جتاوز اللَّه عنا وعنه.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2728-2727/5(.
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َقاَل َأُبو ُعَمَر: أخباره ِف رشب المر ومنادمته أبا زبيد الطائي مشهورة 
كثية، يسمج بنا ذكرها هنا. 

وسكن الوليد بن عقبة املدينة، ثم نزل الكوفة، وبنى با داًرا، فلام قتل 
ُعْثاَمن نزل البصة، ثم خرج إَِل الرقة، فنزلا واعتزل عليًّا ومعاوية، ومات 
با، وبالرقة قبه، وعقبة ف ضيعة له، َوَكاَن معاوية ال يرضاه، وهو الذي 

حرضه َعَل قتال عل، فرب حريص مروم)1(.

 ر: اسم أب معيط: أبان. قال ابن جرير: هو وأخواه: عامرة، وخالد، 
ابنا عقبة من مسلمة الفتح.

ه، وهي أروى بنت كريز بن ربيع بن خبيب  والوليد أخو عثامن ڤ ألمِّ
ابن عبد شمس بن عبد مناف.

وله صحبة، ورواية، وول الكوفة لعثامن ڤ، وغزا آذربيجان. 

ب، فرضبه عثامن ڤ وأخرجه منها  وَشِهَد أهُل الكوفة عليه بالشُّ
قَّة. فنزل الرَّ

ذكـر ابـن أب حاتـم: أنه أعقب بـا، ومات با، وكان مـن رجال قريش 
وشعرائهم. 

يلـم مما يل قزوين،  وعـن بكـر بـن اليثم: أنه بعد مـا ول الكوفة غزا الدَّ
ودخل قزوين وغزا جيالن، وموقان، والب، والطيلسان.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1557-1552/4(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص  كان عقبـة بـن أب معيـط والـد الواليد شـديد العـداوة لرُسـوِل اللَّ
وأصحابه، فقوله: )ول يمنع ِمن َذلَِك إاِل َأنَّ ُأمِّي خلََّقتني(، يمكن أن يشي 
به أب أن امتناعه من مسح، ل يكن عل سبيل املجازاة ألفعال أبيه السيئة؛ 

وإنام كان للخلوق. 

ومدحت بنت لبيد بن ربيعة الوليد بقولا:

ــداإذا هبــت ريــاح أب عقيــل ــا الولي ــد هبته ــا عن ذكرن
ــداأشـم األنـف أصيد عبشـميا ــه لبيـ ــل مروتـ ــان عـ أعـ

وأبو عقيل كنية لبيد وكان قد نذر أن ينحر كلام هبت الصبا)1(.

هام أروى بنت كريز  ه، أمُّ  كر: له صحبٌة، وهو أخو عثامن بن عفان ألمِّ
ابن حبيب بن عبد شمس. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

 . روى عنه: أبو موسى عبد الله المدان، والشعبيُّ

بُن عفان  الشام ماهًدا، واستعمله عثامُن  إل  بكر  أب  وخرج ف زمن 
عل الكوفة، ثم سكن الزيرة بعد قتل عثامن. 

ول يشهد شيًئا من احلروب التي جرت بني علٍّ ومعاوية. 

وكان سخيًّا شاعًرا)2(.

)1( »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )85-84/1(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )63/ 218(.
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ه أروى بِنْت كريز بن َربِيعة بن حبيب بن عبد شمس أم عثامن   ثغ: أمُّ
ابن عفان، فالوليد أخو عثامن ألمه.

أسلم يوم الفتح فتح مكة ُهَو وأخوه خالد بن عقبة، يكنى الوليد أبا 
وهب)1(.

. ؛ َأُبو َوْهٍب األَُمِويُّ  ذس: األَِمْيُ

ٌة. َلُه: ُصْحَبٌة َقِلْيَلٌة، َوِرَواَيٌة َيِسْيَ

ِه، ِمْن ُمْسِلَمِة الَفْتِح؛ َبَعَثُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َوُهَو َأُخو َأِمْيِ امُلْؤِمننِْيَ ُعْثاَمَن ألُمِّ
ا َيْوَم َبْدٍر. َعَل َصَدَقاِت َبنِي امُلْصَطِلِق، َوَأَمَر بَِذْبِح َوالِِدِه َصْبً

. ْعبِيُّ ، َوالشَّ َرَوى َعنُْه: َأُبو ُمْوَسى الَْمَداِنُّ

اِم، ُثمَّ اْعَتَزَل بِالَِزْيَرِة َبْعَد َقْتِل َأِخْيِه  َوَوِلَ الُكْوَفَة لُِعْثاَمَن، َوَجاَهَد بِالشَّ
. ُعْثاَمَن، َوَلْ حُيَاِرْب َمَع َأَحٍد ِمَن الَفِرْيَقنْيِ

ُب الَْمَر، َوَقْد َبَعَثُه ُعَمُر َعَل  ًحا، َشاِعًرا، َوَكاَن َيْشَ َوَكاَن َسِخيًّا، مُمَدَّ
َصَدَقاِت َبنِي َتْغِلَب.

ِة. قَّ ُه بُِقْرِب الرَّ َوَقْبُ

َوَقاَل ُحَضنْيُ بُن امُلنِْذِر: َصلَّ الَولِْيُد بِالنَّاِس الَفْجَر َأْرَبًعا َوُهَو َسْكَراُن، ُثمَّ 
ُه. الَتَفَت، َوَقاَل: َأِزْيُدُكم؟ َفَبَلَغ ُعْثاَمَن، َفَطَلَبُه، َوَحدَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )675/4(.
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قال الذهبي: َوَهَذا مِمَّا َنَقُموا َعَل ُعْثاَمَن َأْن َعَزَل َسْعَد بَن َأِب َوقَّاٍص َعِن 
الُكْوَفِة، َوَولَّ َهَذا.

َوَكاَن َمَع فِْسِقِه -َواللُه ُيَساِمُُه- ُشَجاًعا، َقاِئاًم بَِأْمِر اِلَهاِد.

َوَلُه َأْخَباٌر َطِوْيَلة ِف »َتاِرْيِخ ِدَمْشَق«، َوَلْ َيْذُكْر َوَفاَتُه)1(.

 ذت: له ُصْحَبة يسية، وهو أخو ُعْثاَمن ألّمه.

ْعبِّي، وأبو ُموَسى المدان.  َرَوى َعنُْه: الشَّ

وُولِّ الكوفة لعثامن. ومّلا ُقتَِل ُعْثاَمن سكن الزيرة، ول يشهد الفتنة. 

وكان سخيًّا شاعًرا رشيًفا)2(.

ه أمهام أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب   جر: أخو عثامن بن عفان ألمِّ
ها البيضاء بنت عبد املطلب، ُيكنى َأبا وهب. ابن عبد شمس، وأمُّ

قتـل أبـوه بعـد الفراغ من غزوة بدر صًبا، وكان شـديًدا عل املسـلمني 
كثـي األذى لَرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، فـكان ممـن ُأِسَ ببـدٍر، فأمر النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقتله، 

فقال: يا ممد من للصبية، قال: »النَّار«. 

وأسـلم الوليـد وأخـوه عامرة يـوم الفتح، وُيقال: إنه نـزل فيه: ژٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ اآلية ]احلجرات: 6[)3(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )415-413/3(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 379(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )340/11(.
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اْلَوِليُد ْبُن َقْيٍس اْلَعاِمِريُّ ڤ.9     

 ع: َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اْلَوِليـُد ْبـُن اْلَوِليِد ْبِن الُمِغيـَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمـَر ْبِن َمْخُزوٍم 9 0   
الُقَرِشيُّ الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ُه ُأَمْيَمُة بِنُْت اْلَولِيِد ْبِن ُعَشِّ ْبِن َأِب َحْرَمَلَة ْبِن ُعَرْيِج ْبِن َجِريِر   س: ُأمُّ

اْبِن َشقِّ ْبِن َصْعٍب ِمْن َبِجيَلَة)2(.

َى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَولِْيَد ْبَن اْلَولِْيد: َعْبد الله  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َسمَّ  خ: َأْخَبَ

الَولِْيد بن َأِب اْلَولِْيد)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، أمه َعاتَِكة بنت َحْرَمَلة بن الَولِيد الَبجِل. 

َوَكاَن مِمَّن َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالنَّجاة)4(.

ْجَرِة َفاْنَفَلَت  َة َعِن اْلِ ُكوَن بَِمكَّ  ع: َكاَن ِمَن امُلْسَتْضَعِفنَي، َحَبَسُه امُلْشِ

َ ِبَا،  ِمنُْهْم، َوَبْعَد َأْن َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُقنُوتِِه بِالنََّجاِة، َفَقِدَم امَلِدينََة، َوُتُوفِّ

نَُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقِميِصِه، َوَكاَنْت ُأمُّ َسَلَمَة َتنُْدُبُه َتُقوُل: إِنَّ اْلَولِيَد  َفَكفَّ

اْبَن اْلَولِيِد َفَتى اْلَعِشَيِة)5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )123/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2728/5(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 590(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )430/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2726/5(.



429 حرف الواو

ِه بن جحش،   بر: أخو خالد بن الوليد، أس يوم بدر كافًرا، أسه َعْبد اللَّ
ويقال: أسه سليط بن قيس املازن األَْنَصاِرّي، فقدم ِف فدائه أخواه: خالد 
ِه بن جحش َحتَّى افتكاه بأربعة آالف درهم، فجعل  وهشام، فتمنع َعْبد اللَّ
خالد َيِزيد ال يبلغ ذلك، َفَقاَل هشام لالد: إنه ليس بابن أمك، والله لو أبى 

فيه إال كذا وكذا لفعلت)1(.

ْجَرِة، َفاْنَفَلَت  َة َعِن اْلِ ُكوَن بَِمكَّ  و: َكاَن ِمَن امُلْسَتْضَعِفنَي، َحَبَسُه امُلْشِ
ُهمَّ َأْنِج اْلَولِيَد ْبَن اْلَولِيِد،  ِمنُْهْم َبْعَد َما َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُقنُوتِِه، َفَقاَل: »اللَّ

َوَسَلَمَة ْبَن ِهَشاٍم، َوَعيَّاَش ْبَن َأِب َربِيَعَة، َوامُلْسَتْضَعِفنَي ِمَن امُلْؤِمننَِي«)2(.

 ثغ: شـهد بـدًرا مـشًكا، فـأسه عبـد اللـه بن جحـش، وقيل: أسه 
سليك املازن األنصاري، فقدم ِف فدائه أخواه خالد وهشام، َوَكاَن ِهَشام 
ه، فتمنع عبد الله بن جحش َحتَّى افتكاه بأربعة آالف  أخا الوليد ألبيه وأمِّ
درهم، فجعل خالد ال يبلغ َذلَِك، فقال َلُه ِهَشام: َلْيَس بابن أمك! والله لو 

أبى فِيِه إال كذا وكذا لفعلت. 

ويقـال: أن النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قـال لعبـد الله بن جحـش: »َل َتْقَبـُل ِف فَِدائِِه إِلَّ 
شكة َأبِْيِه الَولِيد«. 

وكانت الشكة: درًعا فضفاضة، وسيًفا وبيضة، فأبى َذلَِك خالٌد وأجاب 
ِهَشام، فأقيمت الشكة بامئة دينار، فسلامها إل عبد الله بن جحش. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1558/4(.
نَّة )ص: 671(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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فلام افتدى أسلم، فقيل َلُه: هال أسلمت قبل أن تفتدى؟ َقاَل: كرهت 
أن تظنوا ب أن جزعت من اإلسار فحبسوه بمكة.

َوَكاَن َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يدعو َلُه فيمن دعا َلُم من املستضعفني امُلْؤِمننِي 
بمكة، ُثمَّ أفلت من إسارهم وحلق برُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وشـهد مـع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عمرة القضية. وقيـل: إن الوليد ملَِـا أفلت من مكة 
سار َعَل رجليه ماشيا، فطلبوه فلم يدركوه، فنكبت إصبعه، فامت عند بئر 

أب عنبة َعَل ميل من املدينة.

َقاَل مصعب: والصحيح َأنَُّه شهد عمرة القضية.

ا،  وملا شهد العمرة مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص خرج خالد بن الوليد من مكة فارًّ
لئال يرى َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه بمكة. فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص للوليد: »َلْو 
َأَتاَنـا َخالِـٌد ألَْكَرْمنَـاه، َوَما ِمْثُله سـقط َعَلْيِه اإِلْسـَلم ِف َعْقلِـه«. فكتب الوليد 

بذلك إل خالد، فوقع اإلسالم ِف قلبه، َوَكاَن سبب هجرته)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )678/4، 679(.
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َوْهب امُسه  من 

َوْهُب ْبُن أِبي َسْرحِ ْبِن َرِبْيَعَة الُقَرِشيُّ الِفْهِريُّ ڤ.9     

 بر: شهد بدًرا َمَع أخيه َعْمرو)1(.

ْلِت ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْقَدَة ْبِن 9      َوْهُب ْبُن ُأَميََّة ْبِن َأِبي الصَّ
ِغَيَرَة ْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف الثََّقِفيُّ ڤ.

اِعُر)2(. ْلِت الشَّ  س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُبوُه ُأَميَُّة ْبُن َأِب الصَّ

َوْهُب ْبُن ُحَذْيَفَة الِغَفاِريُّ ڤ.9 5   

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

 ب: َجدُّ َعْمرو بن حييى امَلاِزن، َلُه ُصْحَبٌة، َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: 
»كلُّ إِْنَساٍن َأَحق بَِمْجلِِسِه«)4(.

 بر: له صحبٌة، يعد ِف أهل املدينة، روى عنه: واسع بن حّبان)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1560/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )76/8(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )110/5(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )427/3(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1560/4(.
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َوْهُب ْبُن َخْنَبٍش، َوِقيَل: اْبُن َهِرٍم، َوِقيَل: َهِرٌم الطَّاِئيُّ ڤ.9     

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

َنا  اْبِن ُعَرْيِب ْبِن َزْيد ْبِن َكْهاَلن ْبِن َسَبأ؛ والنََّسب َبْعَد َسَبأ واحٌد؛ َكاَم َأْخَبَ
ِه)1(. بِنََسِب طيٍئ: ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اللَّ

 ع: َحِديُثُه ِف اْلُكوفِيِّنَي)2(.

 كو: له صحبٌة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: الشعبي)3(.

َوْهُب ْبُن ُخَوْيِلِد ْبِن ُظَوْيِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْقَدَة ْبِن ِغَيَرَة ْبِن َعْوِف 9     
اْبِن َثِقيٍف الثََّقِفيُّ ڤ.

 س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَماَت َعَل َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 

َة، َفَأْعَطاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوْهَب ْبَن ُأَميََّة ْبِن َأِب  َفاْخَتَصَم ِف ِمَياثِِه َبنُو ِغَيَ
ْلِت)4(. الصَّ

َوْهُب ْبُن َزْمَعَة ْبِن اأَلْسَوَد ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبد الُعزَّى 9 -   
، َأُبو َعْبِد اهلِل، اأَلَسِديُّ ڤ. اْبِن ُقَصيٍّ

 ع: ُهَو َأُخو َعْبِد اللِه)5(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 220، 222(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2723/5(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )342/2(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )75/8(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2717/5(.
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ِه بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن   بر: أخو َعْبد اللَّ
ة الوداع، ال أحفظ  قيص القريش األسدي، من مسلمة الفتح، له خب ِف حجَّ

له رواية، وأخوه قد روى أحاديث ثالثة)1(.

 ثغ: من مسلمة الفتح، وهو أخو عبد الله بن زمعة. 

كان أبوه األسود من املستهزءين، وكان زمعة من أجواد قريش، ويدعى 
زاد الراكب، وقتل يوم بدر كافًرا. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حني  وأما وهب، فهو الذي أهوى بالسيف لزينب بِنْت َرُسول اللَّ
أراد زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسيها إل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فألقت ذا بطنها، 

وكانت حاماًل، ُثمَّ أسلم. وقيل: إن عمه هباًرا فعل َذلَِك.

روت أم سـلمة زوج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قالـت: ملَِـا َكاَن مسـاء يـوم النَّحـر، رأى 
َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهَب بَن زمعة ورجاًل من آل أب أمية وها متقمصان، فقال 
َت َيا َأَبا َعْبِد اللِه؟«، َقاَل: ال. َقاَل: »اْنِزْع  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لوهب بن زمعة: »َأَفضَّ

َقِمْيَصَك«.

ـُص َلُكـْم فِيـِه إَِذا َرَمْيُتُم   َقـاَل: ول يـا رسـول اللـه؟ َقـاَل: »َهـَذا َيْوٌم ُأَرخِّ
ٍء ُحِرْمُتْم ِمنُْه إِلَّ  اجَلْمَرَة َوَنَحْرُتْم َهْدًيا إِْن َكاَن َلُكْم َفَقْد َحَلْلُتْم ِمْن ُكلِّ َشْ
ُتْم َحَراًما َكَم ُكنُْتْم  النَِّساَء َحتَّى َتُطوُفوا بِاْلَبْيِت، َفإَِذا َأْمَسْيُتْم َوَلْ ُتِفيُضوا ِصْ

ٍة َحتَّى َتُطوُفوا بِاْلَبْيِت«)2(. َل َمرَّ َأوَّ

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )683/4(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1560/4(.
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َوْهُب ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َسْرحِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِبيِب ْبِن َجِذيَمَة 9     
، ِمْن َبِني  اْبـِن َماِلـِك ْبِن َحَسـِل ْبـِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ الُقَرِشـيُّ الَعاِمـِريُّ

َماِلٍك ڤ.

نَي. ُهاَم ُمَهاَنُة بِنُْت َجابٍِر ِمَن األَْشَعِريِّ  س: ُهَو َأُخو َعْبِد اللِه ْبِن َسْعٍد َوُأمُّ

َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َوْهِب ْبِن َسْعٍد َوُسَوْيِد ْبِن َعْمٍرو، َوُقتاَِل 
َجِيًعا َيْوَم ُمْؤَتَة َشِهيَدْيِن.

 ، َوَشـِهَد َوْهـُب ْبُن َسـْعٍد َبـْدًرا، ِف ِرَواَيِة ُموَسـى ْبـِن ُعْقَبـَة، َوَأِب َمْعَشٍ
ِد ْبِن ُعَمَر.  َوُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق ِف ِكَتابِِه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا.  َوَلْ َيْذُكْرُه ُمَمَّ

، َوُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة  َوَشِهَد َوْهُب ْبُن َسْعٍد ُأُحًدا َواْلَنَْدَق َواحْلَُدْيبَِيَة َوَخْيَبَ
ْجـَرِة، َوَكاَن َيـْوَم ُقتَِل اْبـَن َأْرَبِعنَي  َشـِهيًدا ِف ُجَـاَدى األُوَل َسـنََة َثـاَمٍن ِمـَن اْلِ

َسنًَة)1(.

 ب: َأُخو َعْبد اللَّه بن سعد بن أب سح، شهد َبْدًرا، َواَل أحفظ َلُه 

ا)2(. َخًبا مرويًّ

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُمْؤَتَة، َلْ ُيْسنِْد َشْيًئا)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )377/3(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )426/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2721/5(.
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 بر: ُهَو أخو عبد الله بن سعد بن أب سح، شهد أحًدا، والندق، 
واحلديبية، وخيب، وقتل يوم مؤتة شهيًدا. 

وكان َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص قـد آخـى بينـه وبني سـويد بن عمـرو، فقتال يوم 
مؤتة جيًعا)1(.

 كر: له صحبٌة، شهد بدًرا، ومؤتة، واستشهد با)2(.

 ثغ: شهد أحًدا، والندق، واحلديبية، وخيب، وقتل َيْوم مؤتة شهيًدا)3(.

، ِمْن َبِني ُسَواَءَة ْبِن 9      َواِئيُّ َوْهُب ْبُن َعْبِد اهلِل، َأُبو ُجَحْيَفَة، السُّ
َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ڤ.

 س: َقْد َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث.

َوَسِمْعُت َمْن َيْذُكُر َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُقبَِض َوَلْ َيْبُلْغ َأُبو ُجَحْيَفَة احْلُُلَم، َوَقْد 

َ بِاْلُكوَفِة ِف ِوالََيِة بِْشِ ْبِن َمْرَواَن)4(.  َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَسِمَع ِمنُْه، َوُتُوفِّ

 وقـال أيًضـا س: ُقبـض ُرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ول يبلـغ احللـم، وقد رآه 
وروى عنه.

وتوف أبو جحيفة ف خالفة عبد امللك بن مروان ووالية بش بن مروان 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1560/4(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )63/ 361(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )683/4(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )185/8(.
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بالكوفة، وكان قد نزلا وابتنى با داًرا ف بني سواءة بن عامر)1(.

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

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َعاِمر بن َصْعَصَعة)3(.

 ب: سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها. 

َماَت سنة َأربع َوسبعني ِف واَلَية بش بن َمْرَوان عل العَراق)4(.

 بش: مات سنة أربع وسبعني)5(.

 مف: نزل اْلُكوَفة، َلُه ُصْحَبة)6(.

َت  َطِة َعِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب، َوَكاَن َيُقوُم َتْ  ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َكاَن َعَل رَشْ

َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْسِلياًم،  ِذي َكاَن ِف َحْربِِه، ُتُوفِّ ِه، اْسَتْعَمَلُه َعَل ُخِْس امَلَتاِع الَّ ِمنَْبِ
َوَأُبو ُجَحْيَفَة َلْ َيْبُلِغ احْلُُلَم.

َ َأُبو ُجَحْيَفَة ِف ِواَلَيِة بِْشِ ْبِن َمْرَواَن َعَل اْلُكوَفِة)7(. َوُتُوفِّ

 بر: نزل َأُبو جحيفة الكوفة، وابتنى با داًرا، َوَكاَن من صغار الصحابة، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )550/6(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 596(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 125(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )428/3(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 80(.
)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1674(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2722/5(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص توف وأبو جحيفة ل يبلغ احللم، ولكنه سمع من  ذكروا أن َرُسوَل اللَّ
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه. 

َوَكاَن عل قد جعله َعَل بيت املال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها)1(.

 خت: قيل: بل هو وهب بن وهب، وُيعَرُف بوهب الي.

رأى َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه.

ويقال: إنه ل يكن بلغ احلُُلَم وقَت َوَفاة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ممن نزل الكوفة، وابتنى با داًرا ف بني سواءة، وشهد مع َعِلٍّ يوم النَّهروان، 
وورد املدائن ف صحبته، ومات ف والية بش بن مروان عل الكوفة.

وروى عنه احلديث: ابنُه عون بن َأِب جحيفة، وعل بن األقمر، واحلكم 
ابن عتيبة، وإسامعيل بن َأِب خالد، وغيهم)2(.

 خش: ُيعَرُف بوهب الَْي، رأى َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى َعنُه، َونزل 
الُكوَفة. َوُيَقال: إِنَّه ل يكن بلغ احللم، َوقت َوَفاة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، واسمه: وهب بن عبد الله. 

روى َعنُه: اْبنه عون بن أب ُجَحْيَفة السـَواِئي، وأبو إِْسـَحاق السـبيِعي، 
َواحلكم بن عتيبة ِف آَخرين)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1619/4، 1620(.
)2( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 650، 561(.

)4( »إكمال اإلكمال« البن نقطة )3355(.)3( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )59/1(.
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 ثغ: نزل أبو جحيفة السوائي الكوفة، َوَكاَن من صغار الصحابة، 
ذكروا أن َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص توف َوَأُبو جحيفة َلْ يبلغ احللم، ولكنه َسِمَع ِمْن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه. َرُسوِل اللَّ

وجعله علُّ بُن أب طالب َعَل بيت املال بالكوفة، وشهد معه مشاهده 
كلَّها، َوَكاَن حيبه ويثق إليه، ويسميه وهب الي، ووهب الله أيًضا)1(.

 ذس: َصاِحـُب النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسـُمُه: َوْهُب بُن َعْبِد اللـِه. َوُيَقاُل َلُه: 

َحاَبِة. ، ِمْن ِصَغاِر الصَّ َوْهُب الَْيِ

َ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َوْهـٌب ُمَراِهًقـا -ُهـَو ِمْن َأْسـنَاِن اْبـِن َعبَّاٍس-  َومَلَّـا ُتـُوفِّ
َوَكاَن َصاِحَب رُشَطِة َعِلٍّ ڤ.

اِء. ، َوالَبَ َث َعْن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن: َعِلٍّ َحدَّ

َرَوى َعنُْه: َعِلُّ بُن األَْقَمِر، َواحلََكُم بُن ُعَتْيَبَة، َوَسَلَمُة بُن ُكَهْيٍل، َوَوَلُدُه؛ 
َعْوُن بُن َأِب ُجَحْيَفَة، َوإِْساَمِعْيُل بُن َأِب َخالٍِد، َوآَخُرْوَن.

ِه. َت ِمنَْبِ َوِقْيَل: إِنَّ َعِلَّ بَن َأِب َطالٍِب َكاَن إَِذا َخَطَب، َيُقْوُم َأُبو ُجَحْيَفَة َتْ

. : َمْوُتُه ِف َسنَِة َأْرَبٍع َوَسْبِعنْيَ اْخَتَلُفوا ِف َمْوتِه؛ َواألََصحُّ

َوُيَقاُل: َعاَش إَِل َما َبْعَد الثَّاَمننِْيَ -َفاللُه َأْعَلُم-.

َث َعنُْه: اْبُن َأِب َخالٍِد)2(. تَِّة، َوآِخُر َمْن حدَّ َحِدْيُثُه ِف الُكُتِب السِّ

)2( »سير أعالم النبالء« )3/ 202، 203(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )48/5(.
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َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُمراهق، وَكاَن صاحب  َحاَبة، ُتُوفِّ  ذت: من صغار الصَّ
، وَكاَن إذا خطب َعِلّ يقوم تت منبه. رُشطة َعِلّ

اء. ، والَبَ َرَوى َعْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، وَعْن: َعِلّ

َرَوى َعنُْه: َعِلّ بن األقمر، وسلمة بن كهيل، واحلََكم بن عتيبة، وابنه 
عون بن أب جحيفة، وإسامعيل بن َأِب َخالِد، وغيهم.

َ َسنَة أربٍع وسبعني، وقيل:  َ َسنَة إِْحَدى وسبعني، واألصّح أّنه ُتُوفِّ ُتُوفِّ
أّنه بقي إَِل َسنَة نّيٍف وثامنني)1(.

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

 جر: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف أواخر عمره وحفظ عنه ثم صحب عليا 
بعده وواله رشطة الكوفة ملا ول الالفة.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن عل والباء بن عازب.

روى عنه: ابنه عون، والشعبي، وَأبو إسحاق السبيعي، وسلمة بن كهيل، 
وإسامعيل بن أب خالد، وعل بن األرقم، واحلكم بن عيينة، وغيهم)3(.

َوْهُب ْبُن َعْبِد اهلِل، َأُبو ِسَناٍن، اأْلََسِديُّ ڤ.9     

َجَرِة، َوُهَو اْبُن ِمَْصِن ْبِن  َت الشَّ ْضَواِن َتْ ُل َمْن َباَيَع َبْيَعَة الرِّ  ع: َأوَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )893/2، 894(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 47(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )357/11(.
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َحْرَثاَن، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)1(.

َوْهُب ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َقاِرِب ْبِن اأْلَسَوِد ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ُمَعتِِّب 9 0   
اْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن َعْوٍف ڤ.

 ب: َلُه ُصْحَبة. أمه أم زرع بنت وهب بن اأْلسود بن َمْسُعود بن معتب)2(.

َوْهُب ْبُن ُعَمْير ْبِن َوْهِب ْبِن َخَلِف ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمحٍ الُجَمِحيُّ 9  0  
اْلُقَرِشيُّ ڤ. 

ْساَلِم)3(.  ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َيْدُعوُه إَِل اإْلِ

ِه   بر: أس يوم بدر كافًرا، ثم قدم أبوه باملدينة، فأطلق له َرُسوُل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ابنه وهب بن عمي فأسلم، َوَكاَن له قدر ورشف، َوُهَو الَِّذي بسط له 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص رداءه، إذ جاءه يطلب األمان لصفوان بن أمية، ومات بالشام  َرُسول اللَّ

ماهًدا)4(. 

 ثغ: َكاَن وهب َهَذا قد شهد بدًرا مع املشكني، وقد ذكرنا قصته 
عند ذكر أبيه، وأسلم، وأرسله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم الفتح إل صفوان بن أمية المحي 
يؤمنه ويدعوه إل اإلسالم، َوَكاَن قد هرب يوم الفتح من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، والقصة 

مذكورة ِف صفوان، ومات وهب بالشام ماهًدا)5(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )427/3، 428(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2719/5(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2720/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1561/4(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )686/4(.
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َوْهُب ْبُن َقاُبوَس الُمَزِنيُّ ڤ.9  0  

 س: َأْقَبَل َوَمَعُه اْبُن َأِخيِه احْلَاِرُث ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َقاُبوَس بَِغنٍَم َلاَُم ِمْن 

َجَبِل ُمَزْينََة، َفَوَجَدا امَلِدينََة ُخُلوًفا، َفَسَأاَل: َأْيَن النَّاُس؟ َفَقاُلوا: بُِأُحٍد، َخَرَج 

 . ِكنَي ِمْن ُقَرْيٍش، َفَقااَل: الَ َنْسَأُل َأَثًرا َبْعَد َعنْيٍ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقاتُِل امُلْشِ

َفَأْسـَلاَم، ُثـمَّ َخَرَجـا َحتَّى َأَتَيا النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِأُحٍد، َفَيِجَداِن اْلَقـْوَم َيْقَتتُِلوَن، 

ْوَلُة لَِرُسوِل اللِه َوَأْصَحابِِه، َفَأَغاُروا َمَع امُلْسِلِمنَي ِف النَّْهِب، َوَجاَءِت  َوالدَّ

اْلَْيُل ِمْن َوَراِئِهْم َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد َوِعْكِرَمُة ْبُن َأِب َجْهٍل، َفاْخَتَلُطوا، َفَقاَتاَل 

ِذِه  ِكنَي، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن هِلَ َأَشدَّ اْلِقَتاِل، َفاْنَفَرَقْت فِْرَقٌة ِمَن امُلْشِ

اْلِفْرَقِة«، َفَقاَل َوْهُب ْبُن َقاُبوَس: َأَنا َيا َرُسوَل اللِه، َفَقاَم َفَرَماُهْم بِالنَّْبِل َحتَّى 

ِذِه  ُفوا، ُثمَّ َرَجَع، َفاْنَفَرَقْت فِْرَقٌة ُأْخَرى، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن هِلَ اْنَصَ

ْوا، ُثمَّ  ْيِف َحتَّى َولَّ َا بِالسَّ : َأَنا َيا َرُسوَل اللِه، َفَقاَم َفَذبَّ اْلَكتِيَبِة؟«، َفَقاَل امُلَزِنُّ

 : ُؤَلِء؟«، َفَقاَل امُلَزِنُّ ، ُثمَّ َطَلَعْت َكتِيَبٌة ُأْخَرى، َفَقاَل: »َمْن َيُقوُم هِلَ َرَجَع امُلَزِنُّ

ِه  وًرا َيُقوُل: َواللَّ َأَنا َيا َرُسوَل اللِه، َفَقاَل: »ُقْم َوَأْبِشْ بِاجَلنَِّة«، َفَقاَم امُلَزِنُّ َمرْسُ

َحتَّى  ْيِف  بِالسَّ ُب  َفَيرْضِ فِيِهْم،  َيْدُخُل  َفَجَعَل  َفَقاَم،  َأْسَتِقيُل،  َواَل  َأَقيُل  اَل 

ُرَج ِمْن َأْقَصاُهْم، َوَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوامُلْسِلُموَن َينُْظُروَن إَِلْيِه، َوَرُسوُل اللِه  خَيْ

ُه«، َفاَم َزاَل َكَذلَِك َوُهْم ُمِْدُقوَن بِِه َحتَّى اْشَتَمَلْت َعَلْيِه  ُهمَّ اْرَحْ َيُقوُل: »اللَّ

َها َقْد  وَن َطْعنًَة بُِرْمٍح ُكلُّ َيْوَمِئٍذ ِعْشُ َأْسَياُفُهْم َوِرَماُحُهْم، َفَقَتُلوُه، َفُوِجَد بِِه 

َخَلَصْت إَِل َمْقَتٍل، َوُمثَِّل بِِه َيْوَمِئٍذ َأْقَبَح امُلَثِل. 
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ُثـمَّ َقـاَم اْبـُن َأِخيِه احْلَـاِرُث ْبُن ُعْقَبـَة، َفَقاَتَل َكنَْحـٍو ِمْن ِقَتالِـِه َحتَّى ُقتَِل، 
ُه َعنَْك، َفإِنِّ َعنَْك  ا َمْقُتواَلِن، َفَقاَل: »َرِضَ اللَّ َفَوَقَف َعَلْيِهاَم َرُسوُل اللِه َوُهَ
َراِح َما َناَلُه،  َراٍض -َيْعنِي َوْهًبا-«، ُثمَّ َقاَم َعَل َقَدَمْيِه، َوَقْد َناَلُه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن اْلِ
َوإِنَّ اْلِقَياَم َلَيُشقُّ َعَلْيِه، َفَلْم َيَزْل َقاِئاًم َحتَّى ُوِضَع امُلَزِنُّ ِف حَلِْدِه، َعَلْيِه ُبْرَدٌة 
َرُه َوَأْدَرَجُه فِيَها  َدَة َعَل َرْأِسِه، َفَخمَّ َلَا َأْعاَلٌم ُحٌْر، َفَمدَّ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلُبْ
َطْواًل، َوَبَلَغْت نِْصَف َساَقْيِه، َوَأَمَرَنا َفَجَمْعنَا احْلَْرَمَل، َفَجَعْلنَاُه َعَل ِرْجَلْيِه، 
َف َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب، َوَسْعُد  َوُهَو ِف اللَّْحِد، ُثمَّ اْنَصَ
َه  اْبُن َأِب َوقَّاٍص َيُقواَلِن: َفاَم َحاٌل َنُموُت َعَلْيَها َأَحبَّ إَِلْينَا ِمْن َأْن َنْلَقى اللَّ

.)1( َعَل َحاِل امُلَزِنِّ

 بـر: قـدم مـن جبل مزينة مع ابـن أخيه احلارث بن ُعْقَبـَة بن قابوس 
بغنم لام إَِل املدينة فوجداها خلًوا، فسأال: أين الناس؟ فقيل: بُأُحٍد، يقاتلون 
املشكني، فأسلام، ثم خرجا، وأتيا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقاتال املشكني قتاًل شديًدا 

َحتَّى قتال بأحد)2(.

، الطَّاِئيُّ ڤ.9 05   َوْهُب ْبُن َقْيِس ْبِن َأَباَن، الثََّقِفيُّ

 ب: َوفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا أسلمت َثِقيف)3(.

 بش: ملا أسلمت ثقيف وفدته إل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقدم املدينة وفًدا بإسالم 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )233-232/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1562/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )427/3(.



443 حرف الواو

قومه كان يسكن الطائف)1(.

 ع: َأُخو ُسْفَياَن، َرَوْت َعنُْه ُأَمْيَمُة بِنُْت ُرَقْيَقَة)2(.

َوْهُب ْبُن َمْعِقٍل اْلِغَفاِريُّ ڤ.9  0  

ُر، َعْن َأِب  ، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ ، َرَوى َعنُْه: َأُبو َقبِيٍل امَلَعافِِريُّ  ع: َنَزَل ِمْصَ
َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل، َوَقاَل: َلُه ُصْحَبٌة، َوَلْ َيِزْد َعَلْيِه)3(.

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 98(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2718/5(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2724/5(.



حابة األماثل 444
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

الواو َحْرف  من  األفراد 

َواِئُل ْبُن ُحْجِر ْبِن َسْعِد ْبِن َمْسُروِق ْبِن َواِئِل ْبِن َضْمَعجِ ْبِن َواِئِل 9  0  
 ، اْبِن َرِبيَعَة ْبِن َواِئِل ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيٍد، اْلِكْنِديُّ

، ِمْن َأْبَناِء َأْقَياِل اْلَيَمِن ڤ. َأُبو ُهَنْيٍد، اْلَحْضَرِميُّ

َمْوت)1(.  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َحرْضَ

 ب: َكاَن ملًكا َعظِياًم بحرضموت، بلغه ُظُهوُر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفرتك ُملَكه، 

اَس قبل َأن  َ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقدومه النَـّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمسـلاًم، َفَبـشَّ وهَنَـَض إَِل َرُسـوِل اللَّ

ام، َفَلامَّ َقِدَم قرب َمِْلسه َوَأْدَناُه، ثمَّ َقاَل: »َهَذا َوائُِل ْبُن ُحْجٍر،  ُيْقِدم بَِثاَلَثة َأيَّ

ِه، َوِف  َمْوَت، َطائًِعا َغْيَ ُمْكَرٍه، َراِغًبا ِف اللَّ َأَتاُكْم ِمْن َأرٍض َبِعيَدٍة، ِمْن َحْضَ

ُهمَّ َبارك ِف َوائِل، َوِف َوَلِدِه«. َرُسولِه، َوِف ِدْينِِه، َبِقيَُّة َأْبنَاِء امُلُلوِك، اللَّ

ثمَّ أقطعه َأرًضا َوبعث َمَعه ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان ُيَسلِّمَها َلُه، َوكتب َلُه 

كتاًبا َوألَهل َبيته باَِم َلُه ولقومه، َفَخَرَج َواِئُل بُن حجر َوُمَعاِوَيُة ِف الاجرة، 

ْمَضاء فأوجعته. َفَقاَل: أردفني.  ت الرَّ ُمَعاِوَيُة يمش َوُهَو عل َراِحَلته، فاشتدَّ

َفَقاَل: َما ِب ضّن َعن َهِذه النَّاقة، َوَلِكن لسَت مِمَّن ُيَراِدف امُلُلوك. َقاَل: فألق 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 279، 587(.
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ـى بِـِه. َقـاَل: لسـُت أضّن باحللتـني، َوَلِكن لسـَت مِمَّن يلبس  إَِلَّ حـذاءك أتوقَّ
لَِباس امُلُلوك، َوَلِكن انتعل ظّل النَّاقة، َوكفى َلك َبا رشًفا، َفَلامَّ ول ُمَعاِوَية 
يره َمَكاَنُه، َوذكر احلَِديث. َفَقاَل  َقصده َواِئل َفَتلقاُه ُمَعاِوَية، َوَأْقَعَدُه عل َسِ

َواِئل: وددت َأنِّ َحلته َذلِك الَيْوم َبني َيدي. 

َماَت َواِئل بن حجر ِف إَِماَرة ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان، َوَذلَِك َيْوم الُُمَعة 
ِف  َوُدفَِن  َوَأْرَبعني،  َأربع  سنة  ة،  احلجَّ ِذي  من  َمَضت  َلْيَلة  عَشة  لسبع 

احلضارمة، وكنيته َأُبو هنيدة)1(.

 بش: كان ملـكا عظيـاًم بحرضمـوت ملـا بلغـه ظهور النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص نزل 
ملكه، وهنض إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص مسلاًم فلام قدم قال النُّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َوائُِل 
َمْوَت، َطائًِعا َغْيَ ُمْكَرٍه، َراِغًبا  اْبُن ُحْجٍر، َأَتاُكْم ِمْن َأرٍض َبِعيَدٍة، ِمْن َحْضَ
ُهمَّ َبارك ِف َوائِل، َوِف َوَلِدِه«.  ِه، َوِف َرُسولِه، َوِف ِدْينِِه، َبِقيَُّة َأْبنَاِء امُلُلوِك، اللَّ ِف اللَّ

ثم أقطعه أرًضا وبعث معه معاوية بن أب سفيان يسلمها له وكتب له 
كتاًبـا وألهـل بيتـه بام له، فخرج وائل بن حجـر ومعاوية ف الاجرة، معاوية 
يمش وهو عل راحلته، فاشتدت الرمضاء، فأوجعته، فقال: أردفني، فقال: 
مـا ب ضـن عـن هـذه الناقة، ولكن لسـت مـن أرادف امللوك، قـال: فألق إلَّ 
ى به، قال: لست أضن باللدتني، ولكن لست به ممن يلبس  حذاءك أتقوَّ
لبـاس امللـوك، لكـن انتعل ظـل الناقة، وكفى لـك به رشًفا، فلـام ول معاوية 
ـاه معاويـُة، وأقعـده عل سيـره مكانـه وذكره  قصـده وائـل بـن حجـر، فتلقَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )424/3، 425(.
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احلديث، فقال وائل: وددت أن حلته ذلك اليوم بني يدي. 

وكان كنيته أبو هنيدة، مات ف آخر والية معاوية)1(.

ِه، َوَأْقَطَعُه   ع: َوَفـَد َعـَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْنَزَلـُه، َوَأْصَعَد بِِه َمَعُه َعَل ِمنْـَبِ

اْلَقَطاِئَع َوَكَتَب َلُه بِِه َعْهًدا، َوَقاَل: »َهَذا َوائُِل ْبُن ُحْجٍر، َسيُِّد اأْلَْقَياِل، َجاَءُكْم 
ِه َولَِرُسولِِه«. ُحبًّا لِلَّ

َسَكَن اْلُكوَفَة َوَعِقُبُه ِبَا.

َث َعنُْه: اْبنَاُه َعْلَقَمُة ْبُن َواِئٍل، َوَعْبُد اْلَبَّاِر ْبُن َواِئٍل، َوُكَلْيُب ْبُن ِشَهاٍب  َحدَّ
 ، ِميُّ ، َوَأُبو اْلَعنَْبِس: ُحْجُر ْبُن َعنَْبٍس احْلَرْضَ ْحَِن اْلَيْحَصبِيُّ ، َوَعْبُد الرَّ اْلَْرِميُّ

َوَأُبو ِجْرَيَة، َوُأمُّ حَيَْيى َزْوَجُتُه)2(.

 بر، ثغ: َكاَن قياًل من أقيال حرضموت، َوَكاَن أبوه من ملوكهم، وفد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. ويقال: إنه َبشَّ به َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص أصَحاَبه قبل قدومه،  َعَل َرُسول اللَّ
َمْوَت، َطائًِعا  َوَقاَل: »َيْأتِيُكْم َوائُِل ْبُن ُحْجٍر، َأَتاُكْم ِمْن َأرٍض َبِعيَدٍة، ِمْن َحْضَ
ِه، َوِف َرُسولِه، َوُهَو َبِقيَُّة َأْبنَاِء امُلُلوك«. فلام دخل َعَلْيِه رحب به،  َراِغًبا ِف اللَّ
وأدناه من نفسه، وقرب ملسه، وبسط له رداءه، فأجلسه َعَلْيِه َمَع نفسه َعَل 

ُهمَّ َباِرْك ِف َوائِل َوَوَلِدِه َوَوَلِد َوَلِدِه«.  مقعده، َوَقاَل: »اللَّ

واستعمله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل أقيال من حرضموت، وكتب معه ثالثة كتب، 

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 77(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2711/5(.
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منهـا كتـاب إَِل املهاجر بـن أب أمية، وكتاب إَِل األقيـال والعباهلة، وأقطعه 
أرًضا. وأرسل معه معاوية بن أب ُسْفَيان، فخرج معاوية راجاًل معه ووائل 
ابن حجر َعَل ناقته راكًبا، فشكا إليه معاوية َحرَّ الرمضاء، َفَقاَل له: ابتعل 
ظل الناقة، َفَقاَل معاوية: وما يغني ذلك عني؟ لو جعلتني ردفك. َفَقاَل له 
وائـل: اسـكت، فلسـت من أرداف امللـوك. وعاش وائل بـن حجر َحتَّى ول 
معاوية الالفة، فدخل َعَلْيِه وائل بن حجر، فعرفه معاوية، وأذكره بذلك 
ورحـب بـه وأجـازه لوفوده َعَلْيـِه، فأبى من قبـول جائزته وحبائـه، وأراد أن 

يرزقه فأبى من ذلك، َوَقاَل: يأخذه من ُهَو أول به مني، فأنا ِف غنى عنه.

الزجر، وخرج يوًما من عند زياد  َوَكاَن وائل بن حجر زاجًرا حسن 
بالكوفة وأميها امُلِغَية، فرأى غراًبا ينعق، فرجع إَِل زياد، َفَقاَل له: َيا أبا 

امُلِغَية، َهَذا غراب يرّحلك من هاهنا إَِل خي.

فقدم َرُسول معاوية من يومه إَِل زياد أن س إَِل البصة والًيا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى وائل بن حجر َعْن َرُسوِل اللَّ

روى عنه: كليب بن شهاب وابناه: علقمة، وعبد البار بن وائل بن 
حجر، ول يسمع عبد البار من أبيه فِياَم يقولون، بينهام وائل بن علقمة)1(.

به وأدناه، وبسط   خت: كان َمِلَك قوِمه، قدم عل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مسلاًم، فقرَّ

رداءه فأجلسه عليه.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1562/4، 1563(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )659/4، 660(.
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ونزل بعد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الكوفة، وأعقب با.

وورد املدائن ف صحبة َعِلِّ بِن َأِب طالب حني خرج إَِل ِصفِّني، وكان 
عل راية حرضموت يومئذ. 

ذكر ذلك َأُبو البخرتي اْلَقايِض عن رجاله الذين ساق عنهم خب ِصفِّني، 
وأخبناه َأُبو طالب ُعَمر بن إِْبَراِهيَم الفقيه باإلسناد الذي قدمناه عنه.

ث عنه: ابناه  وقد روى وائل عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عدَة أحاديث، وحدَّ
علقمُة، وَعْبُد الَبَّار، وكليب بن شهاب الَْرِمي)1(.

َي   كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقد وردت عنه رواية ُسمِّ
فيها: القيل)2(. 

 كر: له صحبٌة، روى عن النِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنـه: ابنـاه علقمـة، وعبـد البـار، ووائـل بن علقمـة، وكليب بن 
شهاب، وحجر بن العنبس، وعبد الرحن اليحصبي. وقيل: إن عبد البار 

ل يسمع منه. 

وقدم دمشق عل معاوية)3(.

اِف، َكاَن َسيَِّد َقْوِمِه.   ذس: َأَحُد األرَْشَ

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 558(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )61/7(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 383(.
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َلُه: ِوَفاَدٌة، َوُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة.

َوَنَزَل الِعَراَق، َفَلامَّ َدَخَل ُمَعاِوَيُة الُكْوَفَة َأَتاُه، َوَباَيَع.

َث َعنُْه: اْبنَاُه؛ َعْلَقَمُة، َوَعْبُد الَبَّاِر، َوَواِئُل بُن َعْلَقَمَة، َوُكَلْيُب بُن  َحدَّ
ِشَهاٍب، َوآَخُرْوَن.

. نْيَ َمَع َعِلٍّ َوُيَقاُل: َكاَن َعَل َراَيِة َقْوِمِه َيْوَم ِصفِّ

.)1( َرَوى َلُه الَاَمَعُة ِسَوى الُبَخاِريِّ

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَكاَن َسيُِّد َقْوِمِه، َوَفَد َعَل ُمَعاِوَيَة مَلَّا َدَخَل 
اْلُكوَفَة.

َرَوى َعنْـُه: اْبنَـاُه َعْلَقَمـُة، َوَعْبـُد اْلَبَّـاِر، َوَواِئـُل بن َعْلَقَمـَة، َوُكَلْيُب بن 
ِشَهاٍب، َوآَخُروَن.

.)2( نَي َمَع َعِلٍّ َمْوَت بِِصفِّ ُه َكاَن َعَل َراَيِة َحرْضَ َوِقيَل: إِنَّ

َواِبَصُة ْبُن َمْعَبِد ْبِن ُعْتَبَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبُن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 9 -0  
َقْيِس ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد 

اْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة، ُيْكَنى َأَبا َساِلٍم، اأَلَسِديُّ ڤ.

ُفوِف َوْحَدُه، َفَأَمَرُه النَّبِيُّ  ُه َصلَّ َخْلَف الصُّ  س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيِعيَد. 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )574-572/2(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )445/2(.
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اَم َهاُروَن  ِة َأيَّ قَّ ِذي َكاَن َعَل َقَضاِء الرَّ ْحَِن ْبُن َصْخٍر الَّ ِمْن َوَلِدِه: َعْبُد الرَّ
ِشيِد َأِمِي امُلْؤِمننَِي)1(. الرَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَصِحَب َوابَِصُة َرُسوَل اللَّ  وقال أيًضا س: َقاَل ُمَمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيِعيَد.  ُفوِف َوْحَدُه، َفَأَمَرُه َرُسوُل اللَّ ُه َصلَّ َخْلَف الصُّ َوَرَوى َعنُْه: َأنَّ
َوَكاَن مِمَّْن َأْسَلَم َوَرَجَع إَِل باَِلِد َقْوِمِه ُثمَّ َخَرَج إَِل اْلَِزيَرِة، َفنََزَلَا إَِل َأْن َماَت 

ا َبِقيٌَّة َوَعِقٌب.  ِبَا، َوَلُه ِبَ

اَم َهاُروَن َأِمِي امُلْؤِمننَِي)2(. ِة َأيَّ قَّ ْحَِن ْبُن َصْخٍر َقايِض َأْهِل الرَّ ِمْن َوَلِدِه: َعْبُد الرَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َأَسد. َث َعْن رسوِل اللَّ  خ: َحدَّ

َقاَل ابن إسحاَق: َأَسد ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن َنَزار 
اْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا ُمْصَعٌب؛ قال: بنو ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس بن ُمرَض، فأما َأَسدة  َأْخَبَ
ُه أبو جذام ولم وعاملة، واسم جذام: َعاِمر، َوَقِد اْنَتَسَبْت بنو  فيزعمون َأنَّ
ة ْبُن ُأَدَد ْبِن َزْيد  َأَسدة ِف اليمِن؛ َفَقاُلوا: ُجَذاُم ْبُن َعِدّي ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُمرَّ

اْبِن َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َمالٍِك ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهاَلن ْبِن َسَبأ)3(.

 ب: أمه من ولد َكْعب بن سعد بن احْلَاِرث)4(.

)2( السابق )156/6-157(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )481/9(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 194، 195(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )431/3(.
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َقَة)1(.  ع: َسَكَن الرَّ

ـة ومات با، ولـه أحاديث عن  ل إَِل الرقَّ  بر: سـكن الكوفـة ثـم تـوَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص أمر َرُجاًل رآه يصلِّ خلف الصف وحده  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، منها أن َرُسوَل اللَّ

أن يعيد الصالة)2(.

ِة َرِحَُه  قَّ  و: َسَكَن اْلُكوَفِة َوُقِبَ ِبَا، َوُقِبَ ِعنَْد َمنَاَرِة َمْسِجِد َجاِمِع الرِّ
ُه)3(. اللَّ

ل إل الرقَّة، فأقام ِبَا إل أن مات   ثغ: َلُه صحبٌة، سكن الكوفة ُثمَّ توَّ
ِبَا. روى َعِن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، روى َعنُْه ابناه: َعْمرو، وسال، والشعبي، 

وزياد بن أب العد، وغيهم)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َسنَة تسع ف عشة من رهطه، فأسلموا   ذت: وفد َعَل َرُسوِل اللَّ
ورجعوا إَِل أرضهم، ُثمَّ َنَزَل وابصة الزيرة، وسكن الرقة، وله بدمشق دار.

َرَوى َعْن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعن ابن مسعود، وُخَريم بن فاتك.

، وعمرو بن راشد، وهالل بن يساف،  ْعبِيُّ َوَعنُْه: ِزّر بن ُحَبْيش، والشَّ
وابنه عمر بن وابصة، وجاعة.

وقبه بالرقة عند الامع، وكنيته: َأُبو سال)5(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1564/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2724/5(.
نَّة )ص: 671(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )651/4(.
)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )550/2(.
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 جر: وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن ابن مسعود، وأم قيس بنت مصن، وغيهم.

روى عنـه: ولداه سـال، وعمـر، وزر بن حبيش، وشـداد مول عياض، 
وراشد بن َسعد، وزياد بن أب العد، وغيهم)1(.

، َمْوَلى ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعِم 9  0   َوْحِشيُّ ْبُن َحْرٍب، َأُبو َدِسَمَة، اْلَحَبِشيُّ
اْبِن َعِديِّ ْبِن َنْوَفٍل ڤ.

 س: َقاَتـَل َحْـَزَة ْبـَن َعْبِد امُلطَِّلِب ڤ، َأْسـَلَم َبْعـَد َذلَِك، َوَصِحَب 

اِب، َفـَكاَن  َك ِف َقْتـِل ُمَسـْيِلَمَة اْلَكـذَّ النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَسـِمَع ِمنْـُه َأَحاِديـَث، َورَشَ
َيُقـوُل: َقَتْلـُت َخـْيَ النَّاِس، َوَقَتْلـُت رَشَّ النَّاِس، َوَنَزَل ِحْـَص َحتَّى َماَت ِبَا، 

َوَوَلُدُه ِبَا إَِل اْلَيْوِم.

ْبُن  َلُه َوْحِشُّ  ُيَقاُل  َوَلِدِه  ِمْن  َرُجٍل  ُث َعْن  حُيَدِّ ُمْسِلٍم  ْبُن  اْلَولِيُد  َوَكاَن 
ِه، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َحْرٍب َأَحاِديَث َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

َة، َعْبًدا اِلْبنَِة احْلَاِرِث ْبِن   وقال أيًضا س: َكاَن َأْسَوُد ِمْن ُسوَداِن َمكَّ

. َوُيَقاُل: َبْل َكاَن َعْبًدا ِلَُبْيِ ْبِن ُمْطِعِم  َعاِمِر ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ
اْبِن َعِديِّ ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.

ِكنَي َبْدًرا، َوَلِكنَُّه َخَرَج َمَعُهْم إَِل ُأُحٍد، َفَقاَلْت  ُه َشِهَد َمَع امُلْشِ َوَلْ َيْبُلْغنَا َأنَّ

)1( »اإلصابة« البن حجر )303/11(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )422/9(.
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َلُه اْبنَُة احْلَاِرِث ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعاِمٍر: إِنَّ َأِب ُقتَِل َيْوَم َبْدٍر، َفإِْن َأْنَت َقَتْلَت َأَحَد 
ِلـِب َأْو َعِلَّ ْبَن َأِب  ًدا َأْو َحْـَزَة ْبَن َعْبِد امُلطَّ ، إِْن َقَتْلـَت ُمَمَّ الثَّاَلَثـِة؛ َفَأْنـَت ُحـرٌّ

ُهْم.  َطالٍِب، َفإِنِّ اَل َأَرى ِف اْلَقْوِم ُكْفًؤا أِلَِب َغْيَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفـإِنِّ َقْد َعَرْفـُت َأنِّ اَل َأْقـِدُر َعَلْيِه،  ـا َرُسـوُل اللَّ : َأمَّ َفَقـاَل َوْحـِشُّ
ِه َلْو َوَجْدُتُه َناِئاًم َما َأْيَقْظُتُه  ا َحَْزُة، َفُقْلُت: َواللَّ َوَأنَّ َأْصَحاَبُه َلْن ُيْسِلُموُه، َوَأمَّ

ا َعِلٌّ َفَقْد ُكنُْت َأْلَتِمُسُه.  ِمْن َهْيَبتِِه، َوَأمَّ

، َفَطَلَع َرُجٌل َحِذٌر  َقاَل: َفَبْينَا َأَنا ِف النَّاِس َأْلَتِمُس َعِليًّا، إَِل َأْن َطَلَع َعَلَّ
ِذي َأْلَتِمُس!، إِْذ َرَأْيُت  َمِرٌس، َكثُِي ااِلْلتَِفاِت، َقاَل: َفُقْلُت: َما َهَذا َصاِحبِي الَّ
َض  َحَْزَة َيْفِري النَّاَس َفْرًيا، َفَكَمنُْت َلُه إل َصْخَرٍة َوُهَو ُمَكبٌِّس، َلُه َكتِيٌت، َفاْعرَتَ
يِق ْبـِن ِعاَلِج ْبِن  َة، َمـْواَلُة رَشِ ُه َختَّاَنـٌة بَِمكَّ َلـُه ِسـَباُع ْبـُن أمِّ َأْنـاَمٍر، َوَكاَنـْت ُأمُّ

، َوَكاَن ِسـَباٌع ُيْكنَـى َأَبا نَِيـاٍر، َفَقاَل: َوَأْنـَت َأْيًضا َيا  َعْمـِرو ْبـِن َوْهـٍب الثََّقِفـيِّ
، َفاْحَتَمَلُه َحتَّى إَِذا َبَرَقْت َقَدَماُه،  َعَة اْلُبُظوِر مِمَّْن ُيْكثُِر َعَلْينَا، َهُلمَّ إَِلَّ اْبَن ُمَقطَّ

اِة. َك َعَلْيِه، َفَشَحَطُه َشْحَط الشَّ َرَمى بِِه، َفَبَ

ْت  ُثمَّ َأْقَبَل إَِلَّ ُمْكبًِسا ِحنَي َرآِن، َفَلامَّ َبَلَغ امَلِسيَل َوطَِئ َعَل ُجُرٍف َفَزلَّ
تِِه َحتَّى  َب ِبَـا ِف َخاِصَ َقَدُمـُه، َفَهـَزْزُت َحْرَبتِـي َحتَّى َرِضيـُت ِمنَْها، َفـَأْضِ

َخَرَجـْت ِمـْن َمَثاَنتِـِه، َوَكرَّ َعَلْيـِه َطاِئَفٌة ِمـْن َأْصَحابِِه، َفَأْسـَمُعُهْم َيُقوُلوَن: َأَبا 
ُجـُل!، َوَذَكْرُت َوْجـَد ِهنَْد َعَل  ِه َماَت الرَّ ُعـاَمَرَة، َفـاَل جُيِيـُب، َفُقْلُت: َقـْد َواللَّ

َف َعنُْه َأْصَحاُبُه ِحنَي َأْيَقنُوا بَِمْوتِِه، َواَل َيَرْوِن،  َها َوَأِخيَها، َوَتَكشَّ َأبِيَها َوَعمِّ
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َفَأِكـرُّ َعَلْيـِه، َفَشـَقْقُت َبْطنَـُه، َفَأْخَرْجُت َكبِـَدُه، َفِجْئُت ِبَا إَِل ِهنْـٍد بِنِْت ُعْتَبَة، 
َفُقْلُت: َماَذا ِل إِْن َقَتْلُت َقاتَِل َأبِيِك؟ َقاَلْت: َسَلبِي!، َفُقْلُت: َهِذِه َكبُِد َحَْزَة، 
َفَأَخَذهْتَا َفَمَضَغْتَها ُثمَّ َلِفَظْتَها، َفاَل َأْدِري َلْ ُتِسْغَها َأْو َقِذَرهْتَا، َفنََزَعْت ثَِياَبَا 

ُة َدَنانٍِي. َة َفَلَك َعْشَ ُوُحِليََّها َفَأْعَطْتنِيِه، ُثمَّ َقاَلْت: إَِذا ِجْئَت َمكَّ

َعُه، َفَقَطَعْت َمَذاِكَيُه، َوَجَدَعْت  َعُه!، َفَأَرْيُتَها َمْصَ ُثمَّ َقاَلْت: َأِرِن َمْصَ
، َحتَّى  ، َوَخْدَمَتنْيِ ، َوَمْعَضَدَتنْيِ َأْنَفُه، َوَقَطَعْت ُأُذَنْيِه، ُثمَّ َجَعَلْت ِمنُْه َمْسَكَتنْيِ

َة َوَقِدَمْت بَِكبِِدِه َمَعَها. َقِدَمْت بَِذلَِك َمكَّ

َفْيَل ْبـَن النُّْعاَمِن  ِكـنَي، َفَقَتـَل الطُّ َوَشـِهَد َوْحـِشٌّ َأْيًضـا اْلَنْـَدَق َمـَع امُلْشِ
ُه بَِحْرَبتِي  ، ُثمَّ َأَحَد َبنِي َسَلَمَة، َفَكاَن َيُقوُل َبْعَد َأْن َأْسَلَم: َأْكَرَم اللَّ اأْلَْنَصاِريَّ

ًكا)1(. َحَْزَة َوُطَفْياًل، َوَلْ هُيِنِّي بَِأْيِدهياَِم. َيْعنِي َيْقُتاَلِن ُمْشِ

 ق: قاتل حزة كان من سودان مكة، عبًدا لبي بن مطعم، قتل حزة، 

وأتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مسلاًم، فقال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َغيِّْب َوْجَهَك َعنِّي«، قال: فكنت 
إذا رأيته ف الطريق، تقّصيتها.

وخرج إل الشام، فنزل حص، فكان يشب المر، ويلبس املعصفر. 

وهو أّول من ُحدَّ بالشام ف المر، وله عقب بالشام)2(.

 خ: َقاتُِل َحَْزة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلب، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن احلََبَشة)3(.

)2( »المعارف« البن قتيبة )ص: 330(.)1( »الطبقات الكبير« )145-143/6(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 209(.
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 خ: قاتُل َحَْزة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلب)1(.

ـام، َحِديثه ِعنْـد َأْواَلده، كنيته   ب: َقاتـل َحْـَزَة ومسـيلمَة، سـكن الشَّ
َأُبو دسمة)2(.

 بش: مول جبي بن مطعم القريش، قاتل حزة بن عبد املطلب، ومسيلمة 
الكذاب)3(.

 ع: َقاتُِل َحَْزَة، َأْسَلَم َبْعَد اْلَفْتِح، َفَقِدَم َمَع َوْفِد َثِقيٍف إَِل امَلِدينَِة، َوَشِهَد 

َبتِِهاَم،  ، َوُقتَِل ُمَسْيِلَمُة ِمْن َضْ اَب، َوُهَو َواأْلَْنَصاِريُّ اْلَياَمَمَة، َوَرَمى ُمَسْيِلَمَة اْلَكذَّ
اِم َفَسَكَن ِحًْصا، َوَماَت ِبَا)4(. َل إَِل الشَّ وَّ ُثمَّ َتَ

 بر: ُهَو الَِّذي قتل حزة بن عبد املطلب، عّم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأُحٍد، وكان 
يومئذ وحشٌّ كافًرا، استخفى له خلف حجر ثم رماه بحربة كانت معه، َوَكاَن 

يرمي با رمي احلبشة فال يكاد خيطئ.

واستشهد حزة حينئذ، ثم أسلم وحش بعد أخذ الطائف، وشهد الياممة، 
ورمى مسيلمة بحربته التي قتل با حزة، وزعم أنه أصابه وقتله، َوَكاَن يقول: 

قتلت بحربتي هذه خي الناس ورش الناس. 

ْمِرّي َعْن وحش.  حكى ذلك جعفر بن َعْمرو بن أمية الضَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 193(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )430/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 90(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2733/5(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل لوحش -حني أسلم-: »َغيِّْب  وف خبه ذلك أنَّ َرُسوَل اللَّ
، َل َأَراَك«.  َوْجَهَك َعنِّي َيا َوْحِشّ

رويت عنه أحاديث مسندة مرجها َعْن ولده وحش بن حرب بن وحش 
ابن حرب، َعْن أبيه حرب بن وحش، َعْن أبيه وحش. 

َوُهَو إسناد ليس بالقوي، يأيت بمناكي. 

وقـد ظـنَّ بعـُض أهـل احلديث أن َهـَذا اإلسـناد: وحش بـن حرب بن 
وحش بن حرب َعْن أبيه َعْن جده ليس ُهَو وحش َهَذا، فغلط، والله أعلم. 

د بن احلسني األزدي املوصل أن وحش بن حرب الَِّذي يروي  وزعم ُمَمَّ
عنه ولده وحش بن حرب بن وحش بن حرب غي أب دسمة قاتل حزة، 
ـِذي روى عنـه ولـده سـكن حص،  وأن ذلـك َكاَن يسـكن دمشـق، وهـذا الَّ
وليـس كـام َقاَل، والذي سـكن حـص ُهَو الَِّذي قتل حـزة، وال يصح وحش 

ابن حرب غيه)1(.

ة.   كو: قاتل حزة ڤ أسلم عل يد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وجاهد أهل الردَّ

وقيل: قتل مسيلمة الكذاب، روى عنه: ابنه حرب)2(.  

 كر: يقال: كان عبًدا البنه احلارث بن عامر بن نوفل. 

ووحش قاتل حزة عم َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم عل عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1567/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )300/7(.
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عنه أحاديث.

روى عنه ابنه: حرب بن وحش، وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري. 

وكان ممن خرج مع خالد بن الوليد إل الياممة، وقدم معه الشام، وشهد 
اليموك.

والظاهر أنه شهد فتح دمشق. وقيل: إنه سكن دمشق، والصحيح: أنه 
كان يسكن حص)1(.

 ذت: َمْوَل ُجَبْيِ بن ُمْطِعٍم، َوِقيَل: َمْوَل اْبنِِه احلَاِرِث بن َنْوَفٍل.

اِب. ُهَو َقاتُِل َحَْزَة، َوَقاتُِل ُمَسْيِلَمَة اْلَكذَّ

مَلَّا َأْسَلَم َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل َتْسَتطِيُع َأْن ُتَغيَِّب َوْجَهَك َعنِّي«.

َياِر، َوَجْعَفُر بن َعْمِرو  ِه بن َعِديِّ بن اْلِ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َحْرٌب، َوُعَبْيُد اللَّ
ابن ُأَميََّة. َوَسَكَن ِحَْص)2(.

َوِديَعُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َجَراِد ْبِن َيْرُبوَع ْبِن ُطَحْيِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم 9  0  
، َحِليُف اأْلَْنَصاِر،  ْبَعِة ْبِن َرْشَداَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُجَهْيَنَة، اْلُجَهِنيُّ اْبِن الرَّ

ِمْن َبِني َسَواِد ْبِن َعْمٍرو ڤ.

 : ُد ْبُن ُعَمَر، َوَقاَل َأُبو َمْعَشٍ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ

ُهَو ِرَفاَعُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َجَراٍد، َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا)3(.

)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )445/2(.)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )62/ 401(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )461/3(.
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 ع، بر: َشِهَد َبْدًرا)1(.

َوَذَفُة ْبُن ِإَياِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َساِلٍم 9  0  
اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.   س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

يِق  دِّ َة ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكـٍر الصِّ َوُقتِـَل َيـْوَم اْلَياَمَمِة َشـِهيًدا َسـنََة اْثنََتْي َعـْشَ

َرْحَُة اللِه َعَلْيِه، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. 

بِيَع َوَوَذَفَة اْبنَْي إَِياَس  ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ الرَّ َوَلْ َيْذُكْر َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

ِف ِكَتاِب َنَسِب األَْنَصاِر، َوَلْ ُيولِْد َعْمَرو ْبَن َغنِْم ْبِن ُأَميََّة)2(.

  ع: َشِهَد َبْدًرا، ِمْن َبنِي َعْوِف ْبِن اْلَْزَرِج)3(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا والندق واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وقتل يوم الياممة شهيًدا)4(. 

 بر: شهد بدًرا وأحًدا)4(.

 ثغ: شهد بدًرا)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2736/5(، »االستيعاب« البن عبد البر )462/2(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )511/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2737/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1567/4(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )666/4(.
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اْلَوْرُد ْبُن َخاِلِد ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخَلِف ْبِن َماِزِن ْبِن َماِلِك 9 00  
اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم ڤ.

 س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن َعَل َمْيَمنَتِِه َيْوَم اْلَفْتِح)1(.

 بر: َكاَن َعَل ميمنة النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح)2(.

ِم ْبِن َمْخَرَمَة ْبِن قرِط ْبِن َجَناِب ِمْن َبِني الَعْنَبر 9      َوْرَداُن ْبُن ُمَخرِّ
الَعْنَبِريُّ التَِّميِميُّ ڤ.

 كو: وفد إل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم ودعا له)3(.

ل�ف
أ
ام ا

َّ
 الل

وه حر�فُ
لُ �ت َ

 الواو، و�ي
هى حر�فُ �ت ا�ف

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )164/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1567/4(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )170/7(.
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الحُب ْبُن َماِلِك ْبِن َسْعِد اهلِل، ِمْن َبِني جعيِل، ُثمَّ ِمْن َبِني َصْخٍر، 9     
. الَبَلِويُّ

 ن: مـن أصحـاب النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شـهد فتـح مص، وال ُتعلم لـه رواية، 
ذكروه ف كتبهم)1(.

 جر: ذكره ابن عبد احلكم ف الصحابة الذين نزلوا مص ونقل، َعن 
سعيد بن عفي أنه بايع َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف عصابة من قومه فانتسبوا إل جعل 

وصخر، فقال: ال صخر وال جعل أنتم بنو َعبد الله)2(.

اء  ال�ي
وه حر�فُ

لُ �ت َ
، و�ي ل�ف

أ
ام ا

َّ
 الل

هى حر�فُ �ت ا�ف

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )504/1(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )371/9(.
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ياِسر امُسه  من 

َياِسُر ْبُن ُسَوْيٍد، َأُبو ُمْسِرعٍ، اْلُجَهِنيُّ ڤ.9 5   

ة، ودعا َلُه والمرأته، َحِديثه ِعنْد اْبنه مرسع  يَّ  ب: َبعثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َسِ

ابن َياس من َحِديث اْبنه َعْبد اللَّه بن مرسع، َوَهُؤاَلء من أهل الرهاء)1(.

 ع: َدَعا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَْواَلِدِه بَِكْثَرِة اْلَعَدِد)2(.

َياِسـُر ْبـُن َعاِمـِر ْبـِن َماِلِك ْبـِن ِكَناَنَة ْبِن َقْيـِس ْبـِن اْلُحَصْيِن ْبِن 9     
اْلَوِذيـِم ْبـِن َثْعَلَبـَة ْبِن َعـْوِف ْبِن َحاِرَثَة ْبـِن َعاِمٍر اأَلْكَبِر ْبـِن َياِم ْبِن 
َعْنـٍس، َوُهـَو َزْيـُد ْبـُن َماِلِك ْبـِن ُأَدَد ْبِن َيْشـُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبـِن َزْيِد 
اْبِن َكْهاَلَن ْبِن َسَبأِ ْبِن َيْشُجَب ْبِن ُيْعِرَب ْبِن َقْحَطاَن َوِإَلى َقْحَطاَن 

اٍر ڤ. ِجَماُع َأْهِل اْلَيَمِن، َوَبُنو َماِلِك ْبِن ُأَدَد ِمْن ُمْذِحجٍ َأُبو َعمَّ

 س: َكاَن َياِسُ ْبُن َعاِمٍر َوَأَخَواُه احْلَاِرُث، َوَمالٌِك َقِدُموا ِمَن اْلَيَمِن 

ـَة َيْطُلُبـوَن َأًخـا َلُـْم، َفَرَجَع احْلَـاِرُث، َوَمالِـٌك إَِل اْلَيَمِن، َوَأَقـاَم َياِسٌ  إَِل َمكَّ

َجُه  َة، َوَحاَلَف َأَبا ُحَذْيَفَة ْبَن امُلِغَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َوَزوَّ بَِمكَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )448/3(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2813/5(.
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ًرا، َفَأْعَتَقُه َأُبو  َأُبو ُحَذْيَفَة َأَمًة َلُه، ُيَقاُل َلَا: ُسَميَُّة بِنُْت َخيَّاٍط، َفَوَلَدْت َلُه: َعامَّ
ٌر َمَع َأِب ُحَذْيَفَة إَِل َأْن َماَت.  ، َوَعامَّ ُحَذْيَفَة، َوَلْ َيَزْل َياِسٌ

ٌر، َوَأُخـوُه َعْبُد اللِه  ، َوُسـَميَُّة، َوَعامَّ ُه بِاإِلْسـاَلِم، َفَأْسـَلَم َيـاِسٌ َوَجـاَء اللَّ
ٍر، َوَعْبُد اللِه ُيَقاُل َلُه: ُحَرْيٌث،  ، َوَكاَن لَِياِسٍ اْبٌن آَخُر َأْكَبُ ِمْن َعامَّ اْبُن َياِسٍ
يِل ِف الَاِهِليَِّة، َوَكاَن َياِسٌ مَلَّا َأْسَلَم َأَخَذْتُه َبنُو َمُْزوٍم، َفَجَعُلوا  َفَقَتَلُه َبنُو الدِّ

ِجَع َعْن ِدينِِه)1(. ُبوَنُه لَِيْ ُيَعذِّ

، َقاَل: َوَبنُو َمالِِك ْبِن َأَدِد ِمْن ِمْذَحٍج،  ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ  ع: َنَسُبُه ُمَمَّ

َة َيْطُلُبـوَن َأًخا َلُْم  َوَكاَن َيـاِسُ ْبـُن َعاِمـٍر َوَأَخـَواُه احْلَاِرُث َوَمالِـٌك َقِدُموا َمكَّ
َة، َوَحاَلَف َأَبا ُحَذْيَفَة ْبَن  َفَرَجَع احْلَاِرُث َوَمالٌِك إَِل اْلَيَمِن، َوَأَقاَم َياِسٌ بَِمكَّ
َجُه َأُبـو ُحَذْيَفَة َأَمًة َلـُه ُيَقاُل َلَا:  امُلِغـَيِة ْبـِن َعْبـِد اللـِه ْبِن ُعَمـَر ْبِن َمْـُزوٍم، َوَزوَّ
ٌر  ًرا َفَأْعَتَقُه َأُبو ُحَذْيَفَة، َوَلْ َيَزْل َياِسٌ َوَعامَّ ُسَميَُّة بِنُْت َخيَّاٍط، َفَوَلَدْت َلُه: َعامَّ
ْساَلِم، َفَأْسَلَم  ًدا َرُسوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص، بِاإْلِ َمَع َأِب ُحَذْيَفَة إَِل َأْن َماَت َوَبَعَث اللُه ُمَمَّ

 . ٌر َوَأُخوُه َعْبُد اللِه ْبُن َياِسٍ َياِسٌ َوُسَميَُّة َوَعامَّ

ٍر َوَعْبِد اللـِه، َقَتْلُتُه َبنُو  َوَكاَن لَِيـاِسٍ اْبـٌن ُيَقـاُل َلـُه: ُحَرْيـٌث َأْكـَبُ ِمْن َعـامَّ
بِـنَي ِف اللِه ُهَو َواْبنُـُه َوَزْوَجُتُه َعَل  يـِل ِف اْلَاِهِليَّـِة، َوَكاَن َيـاِسٌ ِمـَن امُلَعذَّ الدِّ
ْساَلِم، َفنََزَلْت فِيِهْم: ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ ]البقرة: 207[،  اإْلِ
ٌر َأَخا ُأمِّ َسَلَمَة َزْوَجِة النَّبِيِّ  اَن، َوَكاَن َعامَّ ٌر، َوُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ َرَوى َعنُْه اْبنُُه َعامَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )127/4(.
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َضاَعِة)1(. ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ

 بر: َكاَن قد قدم من اليمن، وحالف أبا حذيفة بن املغية املخزومي، 
جه أبو حذيفة أمًة له يقال لا سمية، فولدت له: عامًرا، فأعتقه َأُبو حذيفة. وزوَّ

ول يزل ياس وابنه عامر َمَع أب حذيفة إَِل أن مات، وجاء اللَّه باإلسالم 
ِه أخو عامر بن ياس، َوَكاَن إسالمهم  فأسلم ياس وابنه عامر، وسمية، وَعْبد اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يمرُّ  ب ِف اللَّه، َوَكاَن َرُسوُل اللَّ قدياًم ِف أول اإلسالم، وكانوا ممن ُيَعذَّ
، َوَقْد  ُهمَّ اْغِفْر ِلِل َيـاِسٍ ، اللَّ ا َيا آَل َيـاِسٍ بـون، فيقول: »َصـْبً بـم وهـم يعذَّ

َفَعْلت«)2(.

ِه)3(. بنَِي ِف اللَّ  و: َكاَن ِمَن امُلَعذَّ

 ثغ: والد عامر بن ياس، َوَكاَن قدم من اليمن، فحالف أبا حذيفة 
ًرا،  َجه َأُبو حذيفة أمًة َلُه اسمها سمية، فولدت َلُه عامَّ ابن املغية املخزومي وزوَّ

فأعتقها أبو حذيفة.

ول يـزل يـاس وابنـه عامر مـع أب حذيفـة إل أن مات، وجاء اإلسـالم، 
فأسلم ياس، وسمية، وعامر، وأخوه عبد الله بن ياس. 

بون ِف الله)4(. َوَكاَن ياس، وعامر، وأمُّ عامر، ُيعذَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2812/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1588/4، 1589(.
نَّة )678/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )691/4(.
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َياِسر، َمْوَلى الربذاء ْبنِت َعْمِرو ْبِن عَماَرَة ْبِن َعِطيََّة الَبَلِويَّة، أبو 9     
بذاء الَبَلِويُّ ڤ. الرَّ

 ن: شهد فتح مص، وله صحبة، وكان ولده بمص)1(.

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )519/1(.
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يحىي امُسه  من 

َيْحَيى ْبُن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9 -   

 ع: ُولَِد ِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوبِِه َكاَن ُيْكنَى ُأَسْيٌد)1(.

َيْحَيى ْبُن َحِكيِم ْبِن ِحزام ْبِن ُخَويلد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد الُعزَّى ْبِن 9     
ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ اأَلَسِديُّ ڤ.

اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسٍد.  ُه َزْينَُب بِنُْت اْلَعوَّ  س: ُأمُّ

َة، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َأْسَلَم حَيَْيى َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 بر: أسلم هو وأبو وإخوته: هشام، وَعْبد اللَِّه، وخالد يوم الفتح، 

صحبوا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َيْحَيى ْبُن اْلَحْنَظِليَِّة ڤ.9     

.)4( َجَرِة، َذَكَرُه امُلنَْيِعيُّ  ع: ِمْن ُمَباِيَعِة الشَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2817/5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )58/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1569/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2818/5(.
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 ثغ: ُهَو ممن بايع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بيعة الرضوان تت الشجرة)1(.

يحيى بُن ُعَمْيِر بِن الَحاِرِث بن لبدة بِن َثْعَلَبَة بِن الَحاِرِث بِن َحَراٍم 9     
األَْنَصاِريُّ ڤ.

، َوله ُصْحَبة)2(.  ب: َأبوُه َبْدِريٌّ

َيْحَيى بُن ِهْنِد بِن َحاِرَثَة ڤ.9 0   

 ب: من َأْصَحاب احْلَُدْيبَِية)3(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )694/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )446/3، 447(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )447/3(.
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َيِزيد امُسه  من 

َيِزيُد ْبُن َأِبي ِزَياٍد، َوِقيَل: َيِزيُد ْبُن ِزَياٍد، اأْلَْسَلِميُّ ڤ.9     

 ن: له ذكٌر ف الصحابة، ُيَعدُّ ف أهل مص، روى عنه: يزيد بن أب حبيب)1(.

ُر، َعْن َأِب  نَي فِياَم َحَكاُه امُلَتَأخِّ يِّ َحاَبِة، ِعَداُدُه ِف امْلِْصِ  ع: َلُه ِذْكٌر ِف الصَّ

ُه اَل ُيْعَرُف َلُه ُمْسنٌَد، َرَوى َعنُْه: َيِزيُد ْبُن َأِب َحبِيٍب)2(. َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل َوَأنَّ

َيِزيـُد ْبُن َأِبي ُسـْفَياَن َصْخُر ْبـُن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشـْمِس 9     
، ُيْكَنى َأَبا َخاِلٍد، اأُلَمِويُّ ڤ. اْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ

ُه َزْينَُب بِنُْت َنْوَفِل ْبِن َخَلِف ْبِن َقَواَلَة ْبِن َجِذيَمَة ْبِن َعْلَقَمَة   س: ُأمُّ

اْبِن فَِراِس ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة. 

َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.

ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللَّ َة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

بِـِل َوَأْرَبِعنَي ُأوِقيَّـًة، َوَزهَنَا َلُه بِـاَلٌل، َوَلْ َيَزْل  ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َغنَاِئـِم ُحنَـنْيٍ ِماَئـًة ِمَن اإْلِ

 . ُيْذَكُر بَِخْيٍ

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )510/1(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2793/5(.
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اِم. َوَعَقَد َلُه َأُبو َبْكٍر َمَع ُأَمَراِء اْلُُيوِش إَِل الشَّ

ـاُم َعـَل َأْرَبَعِة ُأَمـَراَء: َعْمِرو ْبِن  َ َأُبو َبْكٍر َوالشَّ ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ُتُوفِّ َقـاَل ُمَمَّ

ْحبِيَل اْبِن َحَسنََة، َفَلامَّ  اْلَعاِص، َوَيِزيَد ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوَخالِِد ْبِن اْلَولِيِد، َورُشَ

ْحبِيَل  اِح، َوَعَزَل رُشَ َوِلَ ُعَمـُر َعـَزَل َخالَِد ْبَن اْلَولِيـِد َوَولَّ َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن اْلَـرَّ

َق ُجنُْدُه ِف اأْلَْجنَاِد، َوَولَّ َيِزيَد ْبَن َأِب ُسْفَياَن ِدَمْشَق، َفَلْم  اْبَن َحَسنََة، َوَتَفرَّ

َة)1(. اِم َسنََة َثاَمِن َعْشَ َيَزْل َوالًِيا َحتَّى َماَت ِف َطاُعوِن َعَمَواٍس بِالشَّ

اَلَة، ِمْن َبنِي ِكنَاَنَة. ُه َزْينَُب بِنُْت َنْوَفِل ْبِن َخَلف ْبِن َقوَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

َة، َوَشـِهَد َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًـا، َوَأْعَطاُه  َأْسـَلَم َيِزيـُد َيـْوَم َفْتِح َمكَّ

َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِمَئًة ِمَن اإِلبِِل، َوَأْرَبِعنَي ُأوِقيًَّة، َوَلْ َيَزْل ُيْذَكُر 

اِم، َوَقاَل:  يُق ڤ َمَع ُأَمَراِء اْلُُيوِش إَِل الشَّ دِّ ، َوَعَقَد َلُه َأُبو َبْكٍر الصِّ بَِخْيٍ

ْقُتـْم َفَمْن َكاَنـِت اْلَوْقَعُة مِمَّا  اِس، َوإِْن َتَفرَّ إِِن اْجَتَمْعُتـْم ِف َكْيـٍد َفَيِزيـُد َعـَل النَـّ

يُق َراِجـاًل، َوَقاَل: إِنِّ  دِّ َيـِل َعْسـَكَرُه َفُهـَو َعَل َأْصَحابِِه، َوَشـيََّعُه َأُبـو َبْكٍر الصِّ

َ َأُبو َبْكٍر  َأْحَتِسـُب ُخَطـاَي َهـِذِه ِف َسـبِيِل اللِه َوَجَعَل َأُبـو َبْكٍر ُيوِصيِه، َفُتـُوفِّ

ُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب ِدَمْشَق.  ڤ، َوُهَو َوالِيِه، َفَوالَّ

َة، َوَلْيَس  َفَلْم َيَزْل َوالًِيا ِبَا َحتَّى َماَت ِف َطاُعوِن َعَمَواَس َسنََة َثاَمِنَ َعْشَ

َلُه َعِقٌب)2(.

)2( السابق )409/9(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )15-13/6(.
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اَلَة  ُه ُأمُّ احْلََكِم، َواْسُمَها: َزْينَُب بِنُْت َنْوَفِل ْبِن َخَلِف ْبِن َقوَّ  ص: ُأمُّ
ِمْن َبنِي فَِراٍس ِمْن ِكنَاَنَة. 

َة بِِدَمْشَق َوُدفَِن ِبَا)1(. َ َسنََة تِْسَع َعْشَ ُتُوفِّ

ام بعد أب ُعَبْيَدة بن   ب: َأُخو ُمَعاِوَية، َوَكاَن من ُأَمَراء األجناد بِالشَّ
الراح. 

ام، كنيته َأُبو َخالِد.  َوَكاَن َأبوُه َتت رايته بِالشَّ

ه َزْينَب بنت َنْوَفل بن خلف من بني كنَاَنة.  أمُّ

ام سنة َثاَمن عَشة، َوَكاَن من ُأَمَراء األجناد  َماَت ِف طاعون عمواس ِف الشَّ
ام أب بكر، َفَلامَّ َماَت َولَّ عمُر بُن الطاب َأَخاُه ُمَعاِوَية َمَكاَنُه)2(. َأيَّ

 بش: أخو معاوية بن أب سفيان من صاحلي بني أمية، وكان من أمراء 
ه أبو بكر الصديق، وجعل أباه أبا سفيان تت رايته.  األجناد بالشام، والَّ

مات بالشام سنة ثامن عشة بعد أن توف أبو عبيدة بن الراح ف خالفة 
عمر بن الطاب)3(.

اِم، َفَخرَج ُمَشيًِّعا َلُه َماِشًيا،  يُق ڤ إَِل الشَّ دِّ  ع: َبَعَثُه َأُبو َبْكٍر الصِّ
ُه ُعَمُر.  َوَأَقرَّ

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )371/1(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )443/3، 444(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 35(.
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َة، َأَحُد ُأَمَراِء اأْلَْجنَاِد، ُيْكنَى َأَبا َخالٍِد.  اِم َسنََة َثاَمِنَ َعْشَ َ ِف الشَّ ُتُوفِّ

ُه: ُأمُّ احْلََكِم َزْينَُب بِنُْت َنْوَفِل ْبِن َخَلٍف ِمْن َبنِي ُجاَلٍس، ُثمَّ ِمْن َبنِي  ُأمُّ
ِكنَاَنَة)1(.

 بر: َكاَن أفضل بني أب ُسْفَيان، َكاَن يقال له: )َيِزيد الي(. 

أسـلم يوم فتح مكة، وشـهد حنينًا، وأعطاه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من غنائم 
حنني مائة بعي وأربعني أوقيًة وزهنا له بالل. 

واستعمله َأُبو َبْكر الصديق، وأوصاه، وخرج يشيعه راجاًل)2(.

اِم، َفَخَرَج َمَعُه ُمَشيًِّعا َماِشًيا)3(.  و: َبَعَثُه َأُبو َبْكٍر ڤ إَِل الشَّ

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا، وعن أب بكر الصديق. 

روى عنه: أبو عبد الله األشعري، وجنادة بن أب أمية األزدي. 

وشهد حصار دمشق، ووليها بعد الفتح، وشهد وقعة اليموك)4(.

 ثغ: أخو معاوية، َوَكاَن أفضل بني أب سفيان، َوَكاَن يقال َلُه: يزيد 
الي.

ه أمُّ احلكم زينب بنت نوفل بن خلف من بني كنانة، وقيل:  وكانت أمُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2774/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1575/4(.

نَّة )ص: 675(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )65/ 239(.
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اسمها هند بنت حبيب بن يزيد، يكنى أبا خالد.

أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنينًا، وأعطاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من الغنائم ِبَا مائة 
بعي وأربعني أوقية، وزهنا َلُه بالل. 

واستعمله أبو بكر الصديق ڤ َعَل جيش، وسيه إَِل الشام، وخرج 
معه يشيعه راجاًل)1(.

.  ذس: َأُخو ُمَعاِوَيَة ِمْن َأبِْيِه. َوُيَقاُل َلُه: َيِزْيُد الَْيُ

ُه: ِهَي َزْينَُب بِنُْت َنْوَفٍل الِكنَانِيَُّة، َوُهَو َأُخو ُأمِّ امُلْؤِمننِْيَ ُأمِّ َحبِْيَبَة. َوُأمُّ

ْجَعاِن امَلْذُكْوِرْيَن.  َكاَن ِمَن الُعَقاَلِء األَلِبَّاِء، َوالشُّ

َأْسَلَم َيْوَم الَفْتِح، َوَحُسَن إِْساَلُمُه، َوَشِهَد ُحنَْينًا.

: َماَئًة ِمَن اإِلبِِل، َوَأْرَبِعنْيَ ُأْوِقيًَّة  َفِقْيَل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَطاُه ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ
ًة. فِضَّ

ْوِم، َعَقَد َلُه َأُبو  ِذْيَن َنَدَبُم َأُبو َبْكٍر لَِغْزِو الرُّ َوُهَو َأَحُد األَُمَراِء األَْرَبَعِة الَّ
فِِه،  ُعُه، َوُيْوِصْيِه، َوَما َذاَك إاِلَّ لَِشَ َت ِرَكابِِه ُيَساِيُرُه، َوُيَودِّ َبْكٍر، َوَمَشى َمَعُه َتْ

َرُه ُعَمُر َعَلْيَها. َوَكاَمِل ِدْينِِه، َومَلَّا ُفتَِحْت ِدَمْشُق َأمَّ

َلُه َحِدْيٌث ِف الُوُضْوِء َرَواُه اْبُن َماَجه، َوَلُه َعْن َأِب َبْكٍر.

، َوُجنَاَدُة بُن َأِب ُأَميََّة. َث َعنُْه: َأُبو َعْبِد اللِه األَْشَعِريُّ َحدَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )715/4(.
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اِم. تِي بِالشَّ َة الَّ َوَعَل َيِدِه َكاَن َفْتُح َقْيَساِريَّ

َة، َومَلَّا اْحُترِضَ اْسَتْعَمَل َأَخاُه ُمَعاِوَيَة  َ َيِزْيُد ِف الطَّاُعْوِن، َسنََة َثاَمِنَ َعْشَ ُتُوفِّ
اًما لَِيِزْيَد، َوَتنِْفْيذًا لَِتْولَِيتِِه)1(. ُه ُعَمُر َعَل َذلَِك اْحرِتَ َعَل َعَمِلِه، َفَأَقرَّ

ه زينب بنت نوفل الكنِانِيَّة.  ذت: أمُّ

أسلم يوم الفتح، وحسن إسالمه، وشهد ُحنَْينًا، وأعطاه النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من 
الغنائم فيام قيل مائة بعٍي وأربعني أوقية.

وكان جليل القدر رشيًفا سيًِّدا فاضاًل، وهو أحد أمراء األجناد األربعة 
هم لغزو الشام. يق، وسيَّ دِّ الذين عقد لم َأُبو بكر الصِّ

ره ُعَمر عل دمشق، ُثمَّ ول بعد موته أخاه معاوية. فلام ُفتِحت دمشق أمَّ

َلُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الوضوء، وعن أب بكر.

َرَوى َعنُْه: َأُبو عبد الله األشعري، وُجنَادة بن أب ُأمية.

ُتُوّف ف الطاعون)2(.

َة ْبِن ُزْغِب ْبِن َماِلِك ْبِن ُخَفاِف 9 5    َيِزيُد ْبُن اأَلْخَنِس ْبِن َحِبيِب ْبِن َجرَّ
َلِميُّ ڤ. اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم، ُيْكَنى: َأَبا َمْعٍن، السُّ

ِة  ـِذي َرَوى َعنُْه َأُبـو اْلَُوْيِريَّ ـَلِميُّ الَّ  س: ُهـَو َأُبـو َمَعـْن ْبـُن َيِزيـَد السُّ

ي، َوَخاَصْمُت إَِلْيـِه، َفَأْفَلَجنِي، َوَعَقَد  َقـاَل: َباَيْعـُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَنـا َوَأِب َوَجدِّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 329، 330(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 102، 103(.
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تِي  َة لَِواًء ِمَن األَْلِوَيِة األَْرَبَعِة الَّ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لَِيِزيَد ْبِن األَْخنَِس َيْوَم َفْتِح َمكَّ
َعَقَدَها لَِبنِي ُسَلْيٍم. 

َوَسَكَن َيِزيُد اْلُكوَفَة َبْعَد َذلَِك ُهَو َوَوَلُدُه، َوَشِهَد َمَعْن ْبُن َيِزيَد َيْوَم امَلْرِج 
َمْرَج َراِهٍط)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: َأُبو ُأَماَمة الَباِهِل)3(.

َة ْبِن  ُد ْبُن َسْعٍد: ُهَو َيِزيُد ْبُن األَْخنََس ْبِن َحبِيِب ْبِن َجرَّ  ع: َقاَل ُمَمَّ

َثَة ْبِن ُسَلْيٍم.  ُزْغَبَة ْبِن َمالِِك ْبِن ُخَفاِف ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َبْ

اِميِّنَي.  ُه: ُيَعدُّ ِف الشَّ َسَكَن اْلُكوَفَة، َوَقاَل َغْيُ

.)4( َة، َوُجَبْيُ ْبُن ُنَفْيٍ َرَوى َعنُْه: َكثُِي ْبُن ُمرَّ

، لـه صحبـٌة، يقال: إنه شـهد بـدًرا ُهَو وأبـوه وابنه معن،   بر: شـاميٌّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: معن، ويزيد،  وال أعرفهم ِف البدريني، وإنام هم فيمن بايع َرُسوَل اللَّ

واألخنس.

روى عنه: كثي بن مرة، وسليم بن عامر)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )163/5(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3303(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2782/5(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )445/3(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1570/4(.
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 كر: له صحبٌة، بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه حديًثا. 

روى عنه: كثي بن مرة، وجبي بن نفي. 

وشهد فتح فحل وغيها من فتوح الشام)1(.

 ثغ: بايع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه وألبيه والبنه صحبة، َصِحَب الثالثُة النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

يعد ِف أهل الكوفة. 

روى َعنُْه ابنه معن)2(.

َيِزيُد ْبُن َأَسِد ْبِن ُكْرِز ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن 9     
َغْمَغَمَة ْبِن َجِريِر ْبِن ِشقٍّ اْلَكاِهِن ْبِن َصْعِب ْبِن َيْشُكَر ْبِن ُرْهِم ْبِن 
َأْفَرَك ْبِن َنِذيِر ْبِن َقْسِر ْبِن َعْبَقَر ْبِن َأْنَماٍر، َوُهَو َبِجيَلُة، َأُبو الَهْيَثِم، 

، الَبَجِليُّ ڤ. الَقسِريُّ

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

ُه: َلْ َيُكْن َيِزيُد ْبُن َأَسٍد مِمَِّن اْخَتطَّ بِاْلُكوَفِة ِف  ُد ْبُن ُعَمَر َوَغْيُ َقاَل ُمَمَّ
اَم ِمْن َوَلِدِه َخالُِد ْبُن َعْبِد اللِه  ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوالَ َنَزَلَا، َوَنَزَل الشَّ
َشاِم ْبِن  َة لِْلَولِيِد ْبِن َعْبِد امَلِلِك، َوَوِلَ اْلِعَراَق ِلِ ، َوَوِلَ َمكَّ يُّ اْبِن َيِزيَد اْلَقرْسِ
ى بِاْلُكوَفِة ِخَطًطا، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا، َوَلُه ِبَا َعِقٌب، َوَعَدٌد  َعْبِد امَلِلِك، َواْشرَتَ

َكثٌِي)3(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )733/4(.)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )65/ 92(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )431/9(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن  ي، َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ  خ: َجدُّ َخالِد ْبِن َعْبِد اللِه اْلَقرْسِ
ُبَجْيَلة)1(.

 ب: َجدُّ َخالِد بن َعْبد اللَّه الَقرِسي َواِل العَراق، َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َيا يِزيُد ْبُن َأَسٍد َأِحبَّ لِلنَّاِس َما ُتِبُّ لِنَْفِسَك«. 

ام، اَل ُيعَرف َلُه إاِلَّ َهَذا احلَِديث الَواِحد)2(. ، سكن الشَّ َصَحاِبٌّ

 كر: جدُّ خالد بن عبد الله القرسي، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

وروى عن عمر بن الطاب، روى عنه: ابنه عبد الله بن يزيد. 

وهو من أهل دمشق، وكان مقدمة اليش الذين أمدَّ بم معاوية عثامن 
ابن عفان مع حبيب بن مسلمة. 

وشهد صفني مع معاوية، وكان أمًيا يومئذ عل بجيلة، وول الصائفة 
ليزيد بن معاوية)3(.

َواِئيُّ ڤ.9      ، السَّ ، الَعاِمِريُّ َيِزيُد ْبُن اأْلَْسَوِد ،الُخَزاِعيُّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َعاِمر بن َصْعَصَعة)4(.

ة)5(.  ب: َوالِد َجابر بن يِزيد بن األسود، َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل َمكَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 132(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )443/3(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )65/ 100، 101(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 125(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )442/3(.
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 بش: ممن وفد إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه زماًنا، ومات بمكة)1(.

َيِزيُد ْبُن ُأَسْيِد بِن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة 9 -   
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ڤ.

ه أم عامر بنت سليم بن ضبع بن عامر بن مدعة بن جشم   س: ُأمُّ
ابن حارثة.

َشِهد ُأُحًدا مع أبيه وعمه، وتوف وليس له عقب)2(.

 بر: شهد أحًدا َمَع أبيه أسيد بن ساعدة وعمه أب حثمة األَْنَصاِرّي)3(.

َيِزيُد ْبُن ُأَنْيِس ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن 9     
ْحَمِن ڤ. َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهٍر، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد الرَّ

 ن: صحـابٌّ شـهد فتـح مـص، واختط با، وله با عقـب، وال رواية 
له بمص)4(.

، َحِديُثُه  ، َلُه ِبَا َداٌر، َواَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة بِِمْصَ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمْصَ

ُر َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل)5(. ِة، َكَذا َحَكاُه امُلَتَأخِّ ِعنَْد َأْهِل اْلَبْصَ

 ثغ: شهد فتح مص، وال تعرف َلُه رواية بمص، روى َعنُْه أهل البصة)6(.

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 62(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1571/4(.)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )283/4(.

)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )509/1(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2788/5(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )702/4(.
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اِر ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.9      َيِزيُد ْبُن َأْوٍس، َحِليٌف ِلَبِني َعْبِد الدَّ

َة)1(. َة، َوُقتَِل َيْوَم اْلَياَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ  س: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)2(.

 بر: أسلم يوم فتح مكة، وقتل يوم الياممة شهيًدا)3(.

اِد ْبِن ُظُفـَر األَْنَصاِريُّ 9      َيِزيـُد ْبـُن َبـْرَذعِ ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسـوَّ
الّظفِريُّ ڤ.

ه ليل بنت ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن عدي بن   س: ُأمُّ
مدعة بن حارثة بن احلارث.

فولد يزيد بن برذع: أم األشعث، وأمها عمية بنت أب حثمة بن ساعدة 
ابن عامر بن عدي بن جشم بن عدي بن مدعة بن حارثة بن احلارث، من 

األوس.

شـهد يزيـد ُأحـًدا وليـس له عقـب، وقد انقـرض ولد برذع بـن زيد فلم 
يبق منهم أحد)4(.

 بر: شهد أحًدا ڤ)5(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )68/6(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1571/4(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )260/4(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1572/4(.



حابة األماثل 484
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

حاك ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذان ْبِن َعمرو ْبِن َعْبِد 9 0    َيِزيُد ْبُن َثاِبِت ْبِن الضَّ
اِر ، َأُخو َزْيِد بِن َثاِبٍت اأْلَْنَصاِريُّ ڤ. َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

مة بن مالك بن عدي بن  ه وأمُّ زيد النوار بنت مالك بن ِصْ  س: ُأمُّ
عامر، من بني عدي بن النجار. 

ه ُدْبَية بنت ثابت بن خالد بن النعامن بن  فولد يزيُد بُن ثابت: عامرَة، وُأمُّ
خنساء بن َعسية بن عبد بن عوف، من بني مالك بن النجار.

وشهد يزيد بن ثابت ُأحًدا، وقتل يوم الياممة َشِهيًدا سنة اثنتي عشة ف 
خالفة أب بكر الصديق ڤ)1(.

 خط: ُرِمَي بَِسْهم َفاَمَت ِف الطَِّريق،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)2(.

 خ: أخو َزْيد بن ثابت األَْنَصاِري.

ُقتل َيْوَم اْلَياَمَمِة)3(.

 ص: اْسُتْشِهَد بِاْلَياَمَمِة، َوُهَو َأَسنُّ ِمْن َزْيٍد، َوَذَكَر َبْعُض َأْصَحاِب 

ُه َشِهَد َبْدًرا.  احْلَِديِث َأنَّ

ٍء ِمْن  ِد ْبِن إِْسَحاَق، َواَل ِف يَشْ َوَلْيَس ِف ِكَتاِب ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َواَل ُمَمَّ
ُه َشِهَد َبْدًرا ڤ)4(. ُكُتِب امَلَغاِزي َأنَّ

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )318/4(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 49(.

)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )27/4(.
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 ب: َأُخو زيد بن َثابت، ُقتَِل َيْوم اْلَياَمَمة سنة ثِنَْتْي عَشة ِف خاَلَفة أب 
بكر الّصديق.

َوقد قيل: إِنَّه َماَت ِف طريقها، َوَكاَن أكب من زيد بن َثابت)1(.

 بش: أخو زيد بن ثابت كان من أمناء االنصار وقرائهم. 

ُقتَِل يوم الياممة سنة ثنتي عشة ف خالفة أب بكر ڤ)2(.

 رع: َأُخو زيد بن َثابت، َوَكاَن أسن من زيد)3(. 

 ع: َأُخو َزْيِد ْبِن َثابٍِت)4(.

َيِزيُد ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َخْزَمَة ْبِن َأْصَرَم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَماَرَة ْبِن َماِلِك 9  5  
اْبِن َعْمِرو ْبِن ُبَكْيِر ْبِن الُقَشِر ْبِن َتميِم ْبِن َعوِذ َمَناِة ْبِن َتاجِ ْبِن َتيِم 
اْبِن إَراشَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُعَبْيَلَة ْبِن َقْسِميِل ْبِن َفّراِن ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو 
اْبِن الحاِف ْبِن ُقَضاَعة، ِمْن َبِني ُغَصْيَنَة، ِمْن َبِليٍّ َحِليٌف َلُهْم، َأُبو 

ْحَمِن ڤ. َعْبِد الرَّ

 س: هو أبو عبد الرحن، شهد العقبتني جيًعا، وجُيعل ف الثامنية النفر 
الذين يروى أهنم أول من لقي َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص من األنصار بمكة فأسلموا، 

وشهد يزيد بن ثعلبة ُأحًدا)5(.

)2( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 34(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )441/3، 442(.
)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )89/1(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2778/5(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )372/4(.
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 بر: شهد العقبتني، ول يشهد بدًرا)1(.

 كو: شهد العقبتني جيًعا)2(.  

َيِزيُد ْبُن َجاِريَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَجمِّعِ ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن 9  5  
َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

ُه َناِئَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َعْبَدَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف   س: ُأمُّ

اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

ـُه َحبِيَبُة بِنْـُت اْلُنَْيِد ْبـِن ِكنَاَنَة ْبِن َقْيـِس ْبِن ُزَهْيِ  ًعـا، َوُأمُّ َفَوَلـَد َيِزيـُد: ُمَمِّ
اْبِن َجِذيَمَة ْبِن َرَواَحَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َماِزَن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َقطِيَعَة ْبِن َعْبِس ْبِن 

َبِغيٍض. 

ُه َجِيَلُة بِنُْت َثابِِت ْبِن َأِب األَْقَلِح ْبِن ِعْصَمَة ْبِن َمالِِك  ْحَِن، َوُأمُّ َوَعْبَد الرَّ
اْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َوَأُخوُه 

ِه َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب .  ألُمِّ

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوَعاِمَر ْبَن َيِزيَد، َوُأمُّ

َوَماَت َيِزيُد ْبُن َحاِرَثَة بِامَلِدينَِة، َوَلُه َعِقٌب)3(.

َيِزيُد ْبُن ُجَذاِم ْبِن ُسَبْيعِ ْبِن َخْنَساَء بن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 9 55  
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )274/6، 275(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )191/1(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )290/5(.
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 س: هكذا نسبه ممد بن إسحاق، وذكر أنه قد شهد العقبة مع السبعني 

من األنصار، ول يذكر ذلك موسى بن عقبة، وممد بن عمر)1(.

احِ، َأُخو َأِبي ُعَبْيَدَة الِفْهِريُّ ڤ. 9  5   َيِزيُد ْبُن اْلَجرَّ

 ب: َأُخو أب ُعَبْيَدة بن الراح، َلُه ُصْحَبٌة)2(.

ُه اَل ُيْعَرُف  ِريَن، َوَقاَل: َلُه ُرْؤَيٌة َوَصِحَبٌه، َوَذَكَر َأنَّ  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

َلُه َحِديٌث ُمْسنٌَد)3(.

 ثغ: َلُه روايٌة وصحبٌة، وال يعرف َلُه حديث مسند)4(.

َيِزيـُد ْبـُن اْلَحـاِرِث ْبـِن َقْيِس ْبـِن َماِلِك ْبـِن َأْحَمَر ْبـِن َحاِرَثَة ْبِن 9  5  
َثْعَلَبـَة ْبـِن َكْعـِب ْبـِن اْلَحاِرِث ْبـِن اْلَخْزَرجِ، ُيَقـاُل َلُه: اْبُن ُفْسـُحَم 

األَْنَصاِريُّ ڤ.

ـُه ُفْسـُحُم َوِهـَي ِمـْن َبْلِقنِي ْبـِن ِجرْسٍ ِمـْن ُقَضاَعَة َوإَِلْيَها ُينَْسـُب،  س: ُأمُّ

ُيَقـاُل: َيِزيـُد ُفْسـُحَم، َوَيِزيُد ْبُن ُفْسـُحَم، َوَكاَن لَِيِزيـَد َوَلٌد اْنَقَرُضـوا َفَلْيَس َلُه 

اْلَيْوَم َعِقٌب.

َواْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعٍب َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )392/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )442/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2785/5(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )707/4(.
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وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َيِزيَد ْبِن احْلَاِرِث َوَبنْيَ ِذي اْلَيَدْيِن ُعَمْيِ ْبِن 
. َعْبِد َعْمٍرو اْلَُزاِعيِّ

ِذي َقَتَل َيِزيَد ْبِن احْلَاِرِث  َوَشِهَدا َجِيًعا َبْدًرا َوُقتاَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيَدْيِن، َوَكاَن الَّ
َة َلْيَلًة  ، َوَكاَنـْت َبْدٌر َصبِيَحَة َيْوِم اْلُُمَعِة لَِسـْبَع َعـْشَ يِلُّ َنْوَفـُل ْبـُن ُمَعاِوَيـَة الدِّ

ْجَرِة)1(. َمَضْت ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َعَل َرْأِس َثاَمنَِيَة َعَشَ َشْهًرا ِمَن اْلِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َقَتَلُه َنْوَفُل ْبُن ُمَعاِوَيَة)2(.  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

ِذي ُيَقال َلُه: يِزيد بن قسحم، اْسُتْشِهد ببدٍر، َأْلقى التميات   ب: ُهَو الَّ

من َيده َوَقاتل َحتَّى ُقتَِل)3(.

 ع: اَل َعِقَب َلُه، َشِهَد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ِذي يقال له ابن قسحم.   بر: شهد بدًرا، وقتل يومئذ شهيًدا، َوُهَو الَّ
وقد قيل: إن َيِزيد َهَذا ُهَو اّلذي قيل له قسحم، قتله طعيمة بن عدي)5(.

 كو: شهد بدًرا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )495/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )442/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2779/5(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1573/4(.

)6( »اإلكمال« البن ماكوال )51/7(.



489 حرف الياء

ُه: ِهَي ُفْسَحٌم، َوُيَقاُل َلُه: ُهَو ُفْسَحٌم)1(.     َوُأمُّ

َيِزيُد ْبُن َحاِطِب بِن ُأَميََّة بِن َراِفعِ بِن ُسَوْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَهْيَثِم 9 -5  
اْبِن ُظَفَر األَْنَصاِريُّ اأَلْشَهِليُّ ڤ.

ه من أهل اليمن، شهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُأحًدا، وُقتَِل يومئٍذ   س: ُأمُّ

َشِهيًدا ف شوال عل رأس اثنني وثالثني شهًرا من الجرة وليس له عقب. 

وقد انقرض أيًضا ولد سويد بن حرام بن اليثم بن ظفر، فلم يبق منهم 
أحٌد)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.    خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 بر: ُقتَِل يوم أحد شهيًدا)4(.

َلِميُّ ڤ.9  5   َيِزيُد ْبُن َحَراِم ْبِن سبيعِ ْبِن خنَساء األَْنَصاِريُّ السُّ

 بر: شهد بيعة العقبة)5(.

َيِزيُد ْبُن َحْمَزَة ْبِن َعْوٍف ڤ.9  5  

 ع: َوَفَد َمَع َأبِيِه َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَباَيَعُه)6(. 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 171(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )264/4(.
)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1573/4(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1574/4(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2790/5(.
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َة ْبِن َكِبيِر 9  5   َيِزيُد ْبُن ُرَقْيِش ْبِن ِرَياِب ْبِن َيْعُمَر ْبِن َصِبَرَة ْبَن ُمرَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، ُيْكَنى َأَبا َخاِلٍد ڤ.

َها َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل   س: َشـِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ

َة)1(. َيْوَم اْلَياَمَمِة َشِهيًدا، َسنََة اْثنََتْي َعْشَ

 نق: َلُه ُصْحَبة، شهد َبْدًرا، َواْستْشهَد َيْوم الَياَمَمة)2(.

َيِزيُد ْبُن ُرَكاَنَة ْبِن َعْبِد َيِزيَد ْبِن َهاِشٍم الُقَرِشيُّ الُمطَِّلبيُّ ڤ.9 50  

َ ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ڤ)3(.  ص: ُتُوفِّ

اِم ُمَعاِوَيَة ڤ)4(. َ ِف َأيَّ  ع: ُتُوفِّ

 بر: له صحبٌة وروايٌة، وألبيه ركانة صحبة ورواية. 

ْحَِن.  ، وَعْبد الرَّ روى َعْن َيِزيد بن ركانة ابناه: علٌّ

ْحَِن بن َيِزيد بن ركانة نظر. وف ابنه َعْبد الرَّ

د بن عل)5(. وروى َعْن َيِزيد بن ركانة َأْيًضا: َأُبو جعفر ُمَمَّ

 ثغ: له صحبٌة وروايٌة. روى َعنُْه ابناه: َعّل، وعبد الرحن)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )85/3(.
)2( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2586(.
)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )323/1(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2788/5(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1574/4(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )711/4(.



491 حرف الياء

َيِزيُد ْبُن َزْمَعَة ْبِن اأَلْسَوِد ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى 9     
، اأْلََسِديُّ ڤ. ، اْلُقَرِشيُّ اْبِن ُقَصيٍّ

ى بِنُْت َأِب ُأَميََّة ْبِن امُلِغَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َمُْزوٍم.  ُه ُقَرْيَبٌة اْلُكْبَ  س: ُأمُّ

ِة الثَّانَِيِة ِف  َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة ِف امَلرَّ َوَكاَن َقِديَم اإِلْساَلِم بَِمكَّ
ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوُقتَِل َيْوَم الطَّاِئِف َشِهيًدا، َلْيَس َلُه َعِقٌب. 

َجََح بِِه َفَرُسُه َيْوَمِئٍذ، َوَكاَن ُيَقاُل َلُه: اْلَنَاُح، إَِل ِحْصِن الطَّاِئِف، َفَقَتُلوُه، 
َوُيَقاُل: َبْل َقاَل َلُْم: آِمنُوِن َحتَّى ُأَكلَِّمُكْم، َفآَمنُوُه، ُثمَّ َرَمْوُه بِالنَّْبِل َحتَّى َقَتُلوُه)1(.

ِه  ى بِنُْت َأِب ُأَميََّة ْبِن امُلِغَيِة ْبِن َعْبِد اللَّ ُه ُقَرْيَبُة اْلُكْبَ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص الطَّاِئَف، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ  َة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
َشِهيًدا.

َجََح بِِه َفَرُسُه، َوَكاَن ُيَقاُل َلُه: اْلَنَاُح، إَِل ِحْصِن الطَّاِئِف، َفَأَخُذوُه َفَقَتُلوُه. 

نُوُه، ُثمَّ َرَمْوُه بِالنَّْبِل َحتَّى  نُوِن َحتَّى ُأَكلَِّمُكْم، َفَأمَّ َوُيَقاُل: َبْل َقاَل َلُْم: َأمِّ
َقَتُلوُه.  

ُه َعِقيُل ْبُن  َوَكاَن َأُبوُه َزْمَعُة ْبُن اأْلَْسَوِد، َوَأُخوُه احْلَاِرُث ْبُن َزْمَعَة، َوَعمُّ
ا َزْمَعُة َفَقَتَلُه َأُبو ُدَجاَنَة،  ِكنَي َفُقتُِلوا َيْوَمِئٍذ. َأمَّ اأْلَْسَوِد، َشِهُدوا َبْدًرا َمَع امُلْشِ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )113/4(.
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ـا احْلَاِرُث ْبـُن َزْمَعَة َفَقَتَلُه َعـِلُّ ْبُن َأِب  ْذِع، َوَأمَّ َوُيَقـاُل: َبـْل َقَتَلـُه َثابِـُت ْبُن اْلِ

َكاَء فِيِه، َوَكاَن َأُبو َمْعَشٍ  ا َعِقيُل ْبُن اأْلَْسَوِد َفَقَتَلُه َحَْزُة َوَعِلٌّ رُشَ َطالٍِب، َوَأمَّ

َيُقوُل: َقَتَلُه َعِلٌّ َوْحَدُه. 

ِم  ُد ْبُن ُعَمَر: َوُأمُّ َزْمَعَة ْبِن اأْلَْسَوِد َأْرَوى بِنُْت ُحَذْيَفَة ْبِن ُمَهشَّ َقاَل ُمَمَّ

اْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهٍم)1(.

.)2(  ع: اْسُتْشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحننَْيٍ

ه قريبة بنت أب أمية أخت أم سلمة، صحب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى   بر: أمُّ
ِه بن زمعة.  عنه ُهَو وأخوه َعْبد اللَّ

وقتل َيِزيد بن زمعة يوم حنني، جح به فرسه فقتل)3(.

َيِزيُد ْبُن َسِعيِد ْبِن ُثَماَمَة ْبِن اأْلَْسَوِد ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن اْلَحاِرِث 9     
َدُة ْبُن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث اأْلَْكَبُر ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن َثْوِر  اْلَوالَّ

اْبِن ُمَروِّعِ ْبِن ِكْنَدَة، َوُهَو َيِزيُد اْبُن ُأْخِت النَِّمِر ڤ.

 ، ِميٌّ  س: ُهَو اْبُن ُأْخِت النَِّمِر، اَل ُيْعَرُفوَن إاِلَّ بَِذلَِك، َوالنَِّمُر َحرْضَ

َوَكاَن َأُبوُه َسِعيُد ْبُن ُثاَمَمَة َحِليَف َبنِي َعْبِد َشْمٍس، َحِليٌف َجاِهِلٌّ َقِديٌم َثْبٌت، 

اِئُب ْبُن َيِزيَد، َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َواْبنُُه السَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )59/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2792/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1574/4(.
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َوَأْسَلَم َيِزيُد اْبُن ُأْخِت النَِّمِر ِف اْلَفْتِح، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَسِمَع ِمنُْه، 

وَق )1(. ُه السُّ َكُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب ِحنَي َوالَّ ُل َمْن َحرَّ َوَأوَّ

 بر: أسلم يوم فتح مكة، وسكن املدينة، َوُهَو حجازي. روى عنه: 
ابنه السائب بن َيِزيد)2(.

َعْبِد 9 5    ْبِن  َزْيِد  ْبِن  اْلَقْيِس  اْمِرِئ  ْبِن  َراِفعِ  ْبِن  َكِن  السَّ ْبُن  َيِزيُد 

اأْلَْشَهِل ْبِن ُجَشَم ِمَن اأْلَْوِس اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ه َنسيَبٌة بنُت زيد بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل،   س: ُأمُّ
وقتل يوم أحد َشِهيًدا.

فولد يزيُد بُن السكن: عامًرا، ُقتَِل يوم ُأُحٍد مع أبيه َشِهيًدا، وَعْمًرا ُقتَِل 
ة، وُعميَة ُمَبايَعة، وُفَكيَهَة، وهي أسامء بنت يزيد بن السكن التي ُيْرَوى  يوم احلَرَّ
هم أمُّ سعد بنت  عنها احلديُث، وهي أمُّ عامر، وهي من املبايعات أيًضا، وأمُّ
خزيم بن مسعود بن ِقلع بن َجريش بن عبد األشهل، فولد عامر بن يزيد: 
ُهـام نائلة بنـت الربيع بن  ة، وموسـى ال عقب لـه، وأمُّ ممـًدا، قتـل يـوم احلَـرَّ
سهل بن احلارث بن عروة بن َعبد ِرزاح الظفري، وُحسينًا، وعبَد الله، وأمَّ 
هم أمُّ ولد وقد انقرضوا جيًعا، وانقرض ولد زيد بن  صالح، وأمَّ سعٍد، وأمُّ

عبد األشهل، فلم يبق منهم َأَحٌد إال ولد سعد بن معاذ)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )251/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1576/4(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )237/4(.
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 ع: َشِهَد ُأُحًدا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. ث َعْن َرُسوِل اللَّ  بر: هو َأُبو أسامء بنت َيِزيد بن السكن التي تدَّ

ُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا، وقتل معه ابنه عامر بن َيِزيد ڤ)2(.

َيِزيُد ْبُن َسَلَمَة ْبِن َيِزيَد ْبِن مشجَعَة اْلُجْعِفيُّ ڤ.9     

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)3(.

 جر: له ِوَفاَدٌة، ونزل الكوفة، روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وروى عنه: علقمة بن وائل، ويزيد بن مرة، وسعيد بن أشوع)4(.

َدِفيُّ ڤ.9      َيِزيُد ْبُن ُسَوْيٍد الصَّ

 ن:  له صحبٌة، وشهد فتح مص، ذكروه ف  كتبهم)5(.

َيِزيُد ْبُن َسْيِف ْبِن َحاِرَثَة التَِّميِميُّ اْلَيْرُبوِعيُّ ڤ.9 -   

ِة)6(.  ع: ِعَداُدُه ِف َأْعَراِب اْلَبْصَ

 جر: قال ابُن َأِب حاتم: َعن َأبيه له ُصحَبٌة)7(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2777/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1576/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2778/5(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )407/11(.

)5( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )511/1(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2789/5(.

)7( »اإلصابة« البن حجر )409/11(.
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َهاِويُّ ڤ.9      َيِزيُد ْبُن َشَجَرَة الرُّ

اِم)1(.  ع: ُيَعدُّ ِف َأْهِل الشَّ

 ذت: و»رها« بالضم قبيلة من َمْذِحج.

َرَوى َعنُْه: ماهد، وله ُصحبة ورواية، َوَكاَن متألًا متوقًيا.

َوَرَوى َعنُْه: أيًضا َأُبو الزاهرية، وأرسل َعنُْه الُزهْري. 

ام.  وقد َرَوى ُهَو أيًضا َعن َأِب ُعبيدة بن الَراح، ونزل الشَّ

ة يقيم للناس احلج. ه مرَّ َوَكاَن ُمَعاِوَية يستعمله َعَل الغزو، وسيَّ

استشهد يزيد وأصحابه ف غزو البحر، وقيل: بالروم َسنَة ثامٍن وخسني، 
وقيل: َسنَة خٍس وخسني.

والرهاوي قيَّده عبد الغني بالفتح، فخّطأه ابُن ماكوال)2(.

َيِزيُد ْبُن ُشَرْيحٍ ڤ.9     

 بر: له صحبٌة، روى ِف امليرس)3(.

َيِزيُد ْبُن َشْيَباَن اأْلَْزِديُّ ڤ.9     

 ، يِلُّ ِريَن، َعِن اْلُبَخاِريِّ َأنَّ َلُه ُرْؤَيًة، َوُهَو الدِّ  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2794/5(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )550/2، 551(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1577/4(.
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َخاُل َعْمِرو ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َصْفَواَن)1(.

 بر: له صحبٌة. روى قصة ابن مربع ِف املناسك واملشاعر: إنكم َعَل 
إرث من إرث إبراهيم)2(.

َواِئيُّ ِحَجاِزيٌّ ڤ.9 0    َيِزيُد ْبُن َعاِمر ْبِن اأَلْسَوِد السُّ

 ط: كان مع املشكني يوم حنني، ثم أسلم، وروى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.    

 ب: َكاَن َمَع امُلْشكني َيْوم حنني، ثمَّ أسلم)4(.

ِكنَي، ُثمَّ َأْسَلَم)5(.  ع: َكاَن َقْد َشِهَد ُحنَْينًا َمَع امُلْشِ

 بر: يكنى أبا حاجر، شهد حنينًا. 

روى عنه: السائب بن َيِزيد، وسعيد بن يسار)6(.

 ثغ: شهد حنينًا مع املشكني، ُثمَّ أسلم بعد)7(.

َيِزيُد ْبُن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواٍد، ُيْكَنى َأَبا الُمْنِذِر، 9     
، ِمْن َبِني َسَواِد ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، ُثمَّ  ، اْلَخْزَرِجيُّ اأْلَْنَصاِريُّ

ِمْن َبِني َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواٍد ڤ.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2784/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1577/4(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 67(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2775/5(.)4( »الثقات« البن ِحبَّان )444/3(.

)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1577/4(.
)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )722/4(.
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ُه َزْينَُب بِنُْت َعْمِرو ْبِن ِسنَاٍن، َوِهَي ُأمُّ ُقْطَبَة ْبِن َعاِمٍر.   س: ُأمُّ

ُهاَم َعاِئَشُة بِنُْت  ْحَِن، َوامُلنِْذُر، َوُأمُّ َوَكاَن لَِيِزيَد ْبِن َعاِمٍر ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد الرَّ

ُجَزيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد َرَزاِح ْبِن َظَفٍر ِمَن األَْوِس. 

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا،  َوَشِهَد َيِزيُد ْبُن َعاِمٍر اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، ُيْكنَى َأَبا امُلنِْذِر)2(.

 ثغ: شهد العقبة، وبدًرا، وُأُحًدا)3(.

َيِزيُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن اأْلَْسَوِد ْبِن ُثَماَمَة ْبِن َيْقَظاَن ْبِن اْلَحاِرِث 9     
اْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث، َوالنَِّمُر َحِليٌف ِلَبِني َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، 

اِئِب، اْبُن ُأْخِت النَِّمِر ْبِن َقاِسٍط اْلِكْنِدّي ڤ. َأُبو السَّ

َرُه   ع: َكاَن َيِزيُد َحِليًفا أِلَِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرٍب، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأمَّ

َعَل اْلَياَمَمِة)4(.

يَّاِن ْبِن َقَطِن ْبِن ِزَياِد ْبِن اْلَحاِرِث 9 5    َيِزيُد ْبُن َعْبِد الَمَداِن ْبِن الدَّ
اْبِن َماِلٍك، َأُبو النَّْضِر، الَحاِرِثيُّ ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )536/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2793/5(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )722/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2786/5(.
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 : يًفا َشاِعًرا، َوَكاَن ِف اْلَوْفِد. َقاَل: َقاَل ِهَشاُم ْبُن اْلَكْلبِيِّ  س: َكاَن رَشِ
اُن احْلَاِكُم)1(. يَّ َوالدَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف وفد بلحارث َمَع خالد بن الوليد ڤ   بر: قدم َعَل َرُسوِل اللَّ
فأسلم، وذلك ِف سنة عش)2(.

 كر: وفد عل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد بني احلارث من أهل نجران فأسلم. 

وكان قد وفد عل احلارث بن أب شمر الغسان، وكان احلارث بنواحي 
دمشق)3(.

َيِزيُد بُن ِعْتٍر النَُّمْيِريُّ  ڤ.9     

 ب: َوفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوقد َقاَل َسِعيُد بن َعْبِد الَعِزيِز، َعْن َيِزيَد بن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  نِْمَراَن، َقاَل: َرَأْيُت َرُجاًل بَِتُبوَك ُمْقَعًدا، َقاَل: َمَرْرُت َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل اللَّ

ُهمَّ اْقَطْع َأَثَرُه«. ، َفَقاَل: »اللَّ َوُهَو ُيَصلِّ

َفاَم َمَشْيُت َعَلْيِهاَم َبْعُد. 

ُيَقاُل: إِنَّ اْسَم امُلْقَعِد َهَذا: َيِزيُد بن ْبَرام)4(.

، ِمْن َرْهِط َتِميٍم ڤ.9      اِريُّ َيِزيُد بُن َقْيِس ْبِن َخاِرَجَة ْبِن جذيَمَة الدَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )87/8(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1578/4(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )65/ 296(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )445/3، 446(.
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 ثغ: وفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم)1(.

 جر: َذَكَرُه ابُن إِسَحاق فيمن أوص له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بجاد ِمَئة َوْسٍق من 
متر خيب.

ي: وفد فأسلم وأوص النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص له بسهم من خيب)2(. وقال الطََّبِ

اِد ْبِن ُظُفٍر 9 -    َيِزيُد ْبُن َقْيِس ْبِن اْلَخِطيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
األَْنَصاِريُّ الظفِريُّ ڤ.

ه حّواء بنت يزيد بن السكن بن كرز بن زعوراء بن عبد األشهل،   س: ُأمُّ
وكانت من املبايعات، وبيزيد كان يكنى قيس بن الطيم. 

وشـهد يزيـد ُأحًدا واملشـاهَد كلَّهـا، وُقتَِل يوم جرس أب عبيد َشـِهيًدا ف 
خالفة عمر بن الطاب ڤ)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، واملشاهد بعدها، وُقتَِل يوم جرس   بر: شهد أحًدا مع َرُسوِل اللَّ
أب عبيد شهيًدا)4(.

 ذت: صحابٌّ شِهَد أُحًدا واملشاهد، وُجرح يوم أُحٍد عّدة جراحات، 
وأبوه من الشعراء الكبار، ُقتَِل يزيد يوم الرس)5(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )728/4(.
)2( »اإلصابة« البن األثير )728/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )261/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1578/4، 1579(.

)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 80(.
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َيِزيُد ْبُن َقْيٍس، ِمْن ُحَلَفاِء ُقَرْيٍش ڤ.9     

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم الَياَمَمِة)1(.

َيِزيُد ْبُن َكَبِس ْبِن َهاِنِئ َوُهَو الُمطَِّلُع ڤ.9     

ِلَع ْبِن ُحْجِر  َي: امُلطَّ َلَع َبنِي ُفاَلٍن َفُسمِّ ، َكاَن ُيِغُي، َفُيَقاُل: اطَّ  س: َجاِهِلٌّ

ْحبِيَل ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن َربِيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة اأْلَْكَرِمنَي.  اْبِن رُشَ

َوَكاَن َيِزيُد ْبُن َكَبِس َقْد َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َأُبوُه َكَبُس ْبُن َهانٍِئ 

ُقتِـَل، َوَكاَن َسـَبُب َقْتِلـِه َأنَّ اأْلَْشـَعَث ْبـَن َقْيـٍس ِحـنَي ُقتِـَل َأُبوُه َخـَرَج َيْطُلُب 

بَِثـْأِرِه، َوَقَتْلَتـُه ُمـَراٌد، َوَكاَن ُخُروُجُهـْم ُمَتَسـانِِديَن َعَل َثاَلَثِة َأْلِوَيـٍة، َكْبُس ْبُن 

َهانٍِئ َعَل لَِواٍء، َواأْلَْشَعُث ْبُن َقْيٍس َعَل لَِواٍء، َواْلَقْشَعُم َأُبو َجْبِ ْبُن َيِزيَد ْبِن 

اأْلَْرَقِم َعَل لَِواٍء، َفَلُقوا َبنِي اْلَعْقِل ِمْن َبنِي احْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب، َفُقتَِل َكَبُس، 

َواْلَقْشَعُم، َوَبنُو َفْرَوَة ْبِن ُزَراَرَة ْبِن اأْلَْرَقِم، َوُأِسَ اأْلَْشَعُث ْبُن َقْيٍس. 

َوَكاَن اأْلَْشَعُث َقاَل: إَِذا َأْخَطْأُت ُمَراًدا َلْ ُأَباِل َعَل َأيِّ َأْفنَاِد َمْذِحٍج َوَقْعُت، 

َفَوَقَع َعَل َبنِي احْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب، َفُأِسَ اأْلَْشَعُث، َفُفِدَي بَِثاَلَثِة آاَلِف َبِعٍي، َوَلْ 

َبْيِديُّ ِف َقِصيَدٍة َلُه: ُه، َفَقاَل فِيِه َعْمُرو ْبُن َمْعِدي َكِرَب الزُّ ُيْفَد ِبَا َعَرِبُّ َغْيُ

َقْيـــٌس بَِأبِيـــِه  َثاِئـــًرا  ْغِدَأَتاَنـــا  ــمَّ َفَأْهَلَك َجْيَش َذلُِكُم السِّ
َوَأْلًفـــا ِمـــْن َطِريَفـــاٍت َوَتْلـــِدَوَكاَن فِـــَداُؤُه َأْلَفـــا َقُلـــوٍص

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2794/5(.
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 َوَقاَلِت النَّاِئَحُة:

ــي ــٍئ َوَبنِـ ــِن َهانِـ ــِس ْبـ ــَد َكْبـ َفْرَوَة َواأْلَْشـَعِث ْبِن َقْيٍس َأِسـَياَبْعـ

َغـــاَدُروُه َقْشـــَعَم  اْلَـــْبِ  َحْيـُث َأْضَحْت ِجَياُدُهـُم َمنُْحوَرا)1(َوَأِب 

َيِزيُد ْبُن َماِلِك ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن الذَُّؤْيِب ْبِن َسَلَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن 9     
اِن ْبِن ُجْعِفيِّ ْبِن َسْعِد اْلَعِشيَرِة، ِمْن َمْذِحٍج، َأُبو َسْبَرَة ڤ. ُذْهِل ْبِن ُمرَّ

َة)2(. ْحَِن ْبِن َأِب َسْبَ  س: ُهَو َجدُّ َخْيَثَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

 س: وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ومعه ابناه سبة، وعزيز، فقال َرُسوُل اللِه 

ْحَن«،  ملسو هيلع هللا ىلص لعزيز: »َما اْسُمَك؟«، قال: عزيز. قال: »َل َعِزْيَز إِلَّ الله، َأْنَت َعْبُد الرَّ
فأسلموا، وقال له أبو سبة: يا رسول الله، إن بظهر كفي سلعة قد منعتني 
من خطام راحلتي، فدعا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بقدح، فجعل يرضب به عل السلعة 
ملسو هيلع هللا ىلص وابنيه، وقال له أبو سبة: يا  اللِه  ويمسحها فذهبت، ودعا له َرُسوُل 

َرُسوَل الله، أقطعني وادي قومي باليمن، وكان يقال له: جردان، ففعل. 

وكان أبو سبة ف ألفني وخسامئة من العطاء، وول احلجاج بن يوسف 
عبـد الرحـن بـن أب سـبة أصبهان، وهـو أبو خيثمـة بن عبد الرحـن الفقيه 

صاحب األعمش)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )241/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )172/8(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )267/6(.
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 كو: وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ومعه ابناه عزيز وسبة، فأسلم، وسمى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ابنَه عزيًزا: )عبَد الرحن()1(.

ِل، َواْسـُمُه: ُمَعاِوَيـُة ْبُن َحْزِن ْبـِن َمْوَأَلَة ْبِن 9 0    َيِزيـُد ْبـُن الُمَحجَّ
ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب ِمْن َمْذِحجٍ 

الَحاِرِثيُّ ڤ.

َل. َي: امُلَحجَّ ُل، َوَكاَن بِِه َبَياٌض َفُسمِّ  س: َقْد َرَأَس َأُبوُه امُلَحجَّ

ُه ُنَسْيَبُة بِنُْت ُمَعاِوَيَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َظاِلِ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب  َوُأمُّ
اْبِن احْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب.

ِل إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َوَلْ َينِْسْبُه َلنَا،  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَفَد َيِزيُد ْبُن امُلَحجَّ َقاَل ُمَمَّ
َوَنَسَبُه َهَذا النََّسَب. 

اِئِب اْلَكْلبِيُّ َعْن َأبِيِه)2(. ِد ْبِن السَّ َة ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ َوَهِذِه اْلِقصَّ

ِذيَن َقِدُموا َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ِمْن   وقال أيًضا س: َكاَن ِف اْلَوْفِد الَّ

َل، لَِبَياٍض َكاَن بِِه َوَقْد  اَم ُسِميَّ َأُبوُه امُلَحجَّ َنْجَراَن َوَأْنَزَلُْم َخالٌِد َمنِْزَلُه، َوإِنَّ
َرَأَس)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف وفد بلحارث َمَع خالد بن الوليد ڤ   بر: قدم َعَل َرُسوِل اللَّ

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )185/7(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )275/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )88/8(.
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فأسلم، وذلك ِف سنة عش)1(.

، َأُبو َمْعَبٍد، اْلَحَنِفيُّ ڤ.9  -   َؤِليُّ َيِزيُد ْبُن َمْعَبٍد، َوِقيَل: الدُّ

 ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه َوأِلَِخيِه ُصْحَبٌة)2(.

َيِزيُد ْبُن الُمْنِذِر ْبِن َسْرحِ ْبِن ُخَناِس ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9  -  

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.   س: َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َيِزيَد ْبِن امُلنِْذِر َوَعاِمِر ْبِن َربِيَعَة َحِليِف َبنِي 
َعِديِّ ْبِن َكْعٍب.

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. َوَشِهَد َيِزيُد ْبُن امُلنِْذِر َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َأنَّ َقْوًما اْنَتَسُبوا إَِل َيِزيَد اْبِن  َوَذَكَر َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

َماِن، َوَذلَِك َباطٌِل)3(. امُلنِْذِر حديًثا ِمَن الزَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 بر، ثغ: شهد العقبة ثم بدًرا وأحًدا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عامر بن ربيعة حليف بن عدي بن كعب)5(. وآخى َرُسول اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1578/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2791/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )530/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2780/5(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1580/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )733/4(.
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 ثغ: شهد العقبة، وبدًرا، وُأُحًدا)1(.

َيِزيُد ْبُن َمَهاْرِخْسَر ڤ.9 5-  

 ع: ُيَعدُّ ِف َأْهِل اْلَيَمِن، َفاِرِسُّ اأْلَْصِل، َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْيِه ثَِياُب 

ِريَن)2(. ُه: )َزاِهًرا(، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ َبَياٍض َفَسامَّ

َيِزيُد ْبُن ُنَوْيَرَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن مجدعَة ْبِن 9  -  
َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ه ليل بنت ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن حارثة.   س: ُأمُّ

فولد يزيد: عازًبا، وفاطمَة، وَشِهد ُأُحًدا وتوف وليس له عقب)3(.

.)4(  بر: شهد أحًدا، وُقتَِل يوم النَّهروان شهيًدا َمَع علٍّ

 خت: ورد املدائن، وُقتَِل مع َعِلِّ بِن َأِب طالب يوم النَّهروان)5(.

َلِميُّ ڤ.9  -   ، َوِقيَل: السُّ َيِزيُد، َأُبو َمْعٍن، اْلَجْرِميُّ

 ع: َلـُه َواِلْبنِـِه َوأِلَبِيـِه ُصْحَبـٌة، ُيَعـدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي، َوِقيَل: ُهـَو َيِزيُد ْبُن 

اأْلَْخنَِس)6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2795/5(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )733/4(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )284/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1580/4(.
)5( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 568(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2785/5(.
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َيِزيُد، َأُبو َهاِنٍئ، اْلَحَنِفيُّ ڤ.9 --  

َأِخيِه  ِجَراَحَة  ملسو هيلع هللا ىلص  َعَلْيِه  َفاْسَتْوَهَبُه  إَِلْيِه  اَكَم  َوَتَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ  َأَتى  ع:   

َفَوَهَبَها َلُه)1(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2790/5(.
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َسار
َ
ي امُسه  من 

َيَساُر ْبُن َأْزَهر، َوِقْيَل: اْبُن سبعٍ، َأُبو الَغاِدَيَة، الُجَهِنيُّ ڤ.9  -  

 ل: قاتل عامر، له صحبٌة)1(.

 ع: َباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد ُخْطَبَتُه)2(.

 بر: اختلف ف اسـمه، فقيل: يسـار بن سـبع. وقيل: يسـار بن أزهر. 
وقيل: اسمه مسلم. 

سكن الشام، ونزل ِف واسط.

يعد ِف الشاميني، أدرك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو غالم.

وروى عنه كلثوم ابن جب)3(.

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

روى عنه: كلثوم بن جب، يقال: هو الذي قتل عامر بن ياس)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وبايعه.  ذت: وفد َعَل َرُسوِل اللَّ

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2708(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2982/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1725/4(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )15/6(.
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َوَرَوى َعنُْه: ابنه سعد، وكلثوم بن جب، وخالد بن َمْعدان، والقاسم أبو 
عبد الرحن، وغيهم)1(.

 ذس: ِمْن ُمِزْينََة. َوِقْيَل: ِمْن ُجَهْينََة.

اِم. ِمْن ُوُجْوِه الَعَرِب، َوُفْرَساِن َأْهِل الشَّ

ُيَقاُل: َشِهَد احلَُدْيبَِيَة.

َوَلُه َأَحاِدْيُث ُمْسنََدٌة، َوَرَوى َلُه: اإِلَماُم َأْحَُد ِف »امُلْسنَِد«.

، َوَحيَّاُن بُن ُحْجٍر، َوَخالُِد بُن  َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َسْعٌد، َوُكْلُثْوُم بُن َجْبٍ َحدَّ
ْحَِن. َمْعَداَن، َوالَقاِسُم َأُبو َعْبِد الرَّ

َلْ َأِجْد ألَِب الَغاِدَيِة َوَفاًة )2(.

، َوِقيَل: َيَساُر ْبُن ُنَمْيٍر، ِمْن َبِني 9  -   َة، اْلُهَذِليُّ َيَساُر ْبُن َعْبٍد، َأُبو َعزَّ
ِلْحَياَن ْبِن ُهَذْيٍل ڤ.

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

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُهَذْيل، َوُهَو ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة.

َنا ُمْصَعب؛ َقاَل: ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة، وُمْدِرَكة اْسُمُه: َعاِمر ْبُن إِْلَياَس  َأْخَبَ
اْبِن ُمرَض)4(.

)2( »سير أعالم النبالء« )544/2، 545(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 449(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 53(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 188(.
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ة، َوَحِديثه ِعنْد أب املليح)1(.  ب: سكن الَبْصَ

 بش: من بنى حليان من هذيل انتقل إل البصة)2(.

يِّنَي)3(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبْصِ

 كو: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ث عنه: أبو املليح)4(.   حدَّ

 نق: َلـُه ُصْحَبـٌة، روى َعـن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْولـه: »إِذا َأَراَد اللُه َقْبَض َعْبٍد 
بَِأْرض َجَعَل َلُه إَِلْيَها َحاَجة«.

ث َعنُه: أبو املليح)5(. َحدَّ

َيَساٌر، َأُبو َلْيَلى، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9  -  

 ل: والد عبد الرحن، له صحبٌة)6(.

 ص: َسِمْعُت َبْعَض َأْصَحابِنَا َيُقوُلوَن: اْسُمُه َعاِمُر ْبُن ُلَدْيٍن)7(.

ْحَن بن أب ليل، سكن الُكوَفة.   ب: ُهَو َوالِد َعْبد الرَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )448/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 70(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2805/5(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )311/1(.

)5( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4148(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2859(.
)7( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )456/4(.
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َوقد قيل: إِن اسم أب ليل َداُود بن باَِلل بن أحيحة بن الالح)1(.

 بش: والد عبد الرحن بن أبى ليل، اسمه: يسار من األنصار من بني 
عمرو بن عوف)2(.

 ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َوِقيَل: اْسُمُه َداُوُد، َوِقيَل: ُسْفَياُن، َوِقيَل: َيَساٌر، 

َوِقيَل: َأْوٌس، َوِقيَل: باَِلٌل. 

ْحَـِن اْبِن َأِب َلْيـَل،... َوِقيَل: َعْمُرو ْبـُن ُبَلْيِل ْبِن  َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه َعْبـُد الرَّ
ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُاَلِح ْبِن احْلَِريِش ْبِن َجْحَجَبا. 

ْحَِن ْبُن َأِب َلْيَل اْبُن ُأْخِت َعْمِرو ْبِن َتِليَداَن، َوَلْ  َشِهَد ُأُحًدا، َوَعْبُد الرَّ
.)3( ُيْسنِْد َشْيًئا، َقاَلُه امَلنِيِعيُّ

 ع: ُمَْتَلـٌف ِف اْسـِمِه، َفِقيَل: َيَسـاٌر، َوِقيَل: ُسـْفَياُن، َوِقيـَل: َداُوُد ْبُن 

 . ِح اأْلَْنَصاِريُّ باَِلِل ْبِن بَِلْيِل ْبِن ُأَحْيِم ْبِن الُالَّ

: اْسُمُه َيَساٌر.  َقاَل اْبُن ُنَمْيٍ

نَي ُهَو َواْبنُُه َعْبُد اللِه، َعِقُبُه، َوَحِديُثُه بِاْلُكوَفِة)4(. اْسُتْشِهَد بِِصفِّ

ْحَِن   بر: له صحبٌة وروايٌة، َوُهَو مشهور بكنيته، َوُهَو َأُبو ليل، والد َعْبد الرَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )447/3، 448(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 82(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2016/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2806/5(.



حابة األماثل 510
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ْحَِن بن أب ليل)1(. ابن أب ليل، وجدُّ الفقيه الكوف القايض ممد بن َعْبد الرَّ

ْحَِن بن أب ليل. اختلف ِف اسمه.  وقال أيًضا: بر: والد َعْبد الرَّ

فقيل: يسار بن نمي. وقيل: أوس بن خول. وقيل: داود بن بليل بن بالل 
ابن أحيحة. وقيل: يسار بن بالل بن أحيحة بن الالح. وقيل: بالل بن بليل.

َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد معه ُأُحًدا وما بعدها من املشاهد، ثم انتقل 
إَِل الكوفة، وله با دار ِف جهينة، يلقب باأليرس. 

ْحَِن َمَع عل بن أب  ْحَِن، وشهد ُهَو وابنه َعْبد الرَّ روى عنه: ابنه َعْبد الرَّ
طالب ڤ مشاهَده ُكلَّها)2(.

ْحَِن بن َأِب ليل، واسمه: يسار، ويقال: داود بن   خت: والد َعْبد الرَّ
بالل بن مالك بن أحيحة بن الالح.

أسند َعْن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ممن نزل الكوفة وأعقب با، وف ولده 
جاعة ُيذَكرون بالفقه، ويعرفون بالعلم.

وكان َأُبو ليل خصيًصا بعلٍّ يسمر معه، وينقطع إليه، وورد املدائن ف 
صحبته، وشهد ِصفِّني معه، ذكر ذلك غي واحد من أهل العلم.

ِه بن عـامرة بن القـداح أن اسـم َأِب ليل:  قـال الطيـب: وزعـم َعْبـد اللَّ
يسار بن عبورة بن بلبل بن بالل بن أحيحة )3(.

)2( السابق )1744/4(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1581/4(.

)3( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 542، 543(.
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ث عنه: ابنه عبد الرحن)1(.   كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حدَّ

 ثغ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وشهد معه ُأُحًدا وما بعدها من املشاهد، ثم 
انتقل إل الكوفة، وله با دار ف جهينة، وشهد هو وابنه عبد الرحن مع عل 

ابن أب طالب مشاهده كلها.

روى عنه: ابنه عبد الرحن)2(.

َيَساٌر َمْوَلى َأِبي اْلَهْيَثِم ْبِن التَّْيَهاِن ڤ.9 0-  

 س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا ف شوال عل رأس اثنني وثالثني 
شهًرا من الجرة)3(.

 بر: ُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا)4(.

َيَساٌر َمْوَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 9     

 س: هو الذي قتله العرنيون الذين أغاروا عل لقاح َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
بـذي الـدر، وقطعـوا يده ورجله، وغرسـوا الشـوك ف لسـانه وعينيه حتى 
مات، وانطلقوا بالرسح، وأقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف عل حار 
لا حتى متر بيسار تت شجرة، فلام رأته وما به وقد مات رجعت إل قومها، 
فأخبهتـم الـب فخرجـوا نحـو يسـار حتـى جـاُؤوا به إل قبـاء ميًِّتـا، وبعث 

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )312/1(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )269/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )259/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1582/4(.
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َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف طلبهم كرز بن جابر الفهري، فلحقهم فأتى بم َرُسوَل اللِه 
ملسو هيلع هللا ىلص، فلقيهم بالزغابة بمجتمع السيول فأمر بم، فقطعت أيدهيم وأرجلهم، 
وسـملت أعينهـم، وصلبـوا هنـاك، وذلك ف شـوال سـنة سـت مـن الجرة 

صلوات الله عل صاحبها وسالمه)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َغْزَوة من َغَزَواته َفأْعتقُه.   ب: َأَصاَبُه َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقطُعوا  ِذي َقتله العرنيون الَّذين َأَغاُروا عل لَِقاِح َرُسوِل اللَّ َوُهَو الَّ
ْوَك ِف لَِسانه َحتَّى َماَت)2(. َيَدْيِه، َورجَلْيِه، وَسَمُلوا َعْينَه، وغرزوا الشَّ

َفَقَتَلُه اْلُعَرنِيُّوَن َوَسَمُلوا َعْينَُه، َفُحِمَل َميًِّتا إَِل  بِِله  َبَعَثُه َراِعًيا إِلِ  ع: 
ُقَباَء َفُدفَِن ِبَا)3(.

 و: َبَعَثُه َراِعًيا، َفَقَتَلُه اْلِعْرنِيُّوَن، َفُحِمَل إَِل ِقَباَء َميًِّتا، َفُدفَِن ِبَا)4(.

َيَساٌر اْلَحَبِشيُّ ڤ.9     

 س: كان عبـًدا لعامـر اليهـودي، وكان يرعـى عليـه غناًم لـه فلام نزل 
َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص خيـب، وقـع اإلسـالُم ف نفسـه، فأقبـل بغنمـه يسـوقها إل 
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فَقاَل: يا ممد! إالم تدعو؟ فَقاَل: »َأْدُعو إَِل اإِلْسَلِم َتْشَهد 
َأنَّ َل إَِله إِلَّ الله َوَأنِّ َرُسول الله«، َقاَل: فام ل؟ َقاَل: »اجَلنَّة، إِْن َثَبَت َعَل 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )102/5(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )447/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2809/5(.
نَّة )ص: 677(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )4( »سير السَّ
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َذلَِك«، َفَأْسَلم، وَقاَل: إن غنمي هذه وديعة. فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْخِرْجَها ِمَن 
ا واْرِمَهـا بَحَصَياٍت؛ َفـإِنَّ اللَه َسـُيؤدِّي َعنْـَك َأَماَنَتَك«،  الَعْسـَكِر ُثـمَّ ِصـح ِبَ
ففعل، فخرجت الغنم إل سيِّدها فعلم اليهودي أن غالمه قد أسلم، وخرج 
عـل بالرايـة يوًمـا وتبعـه العبـد األسـود، فقاتل حتـى ُقتِـَل َشـِهيًدا، فاحُتِمَل 
فأدخـل خبـاء مـن أخبيـة العسـكر، فاطلع َرُسـول اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص رأسـه ف الباء، 
«، وكان اإلسالم من  فَقاَل: »َلَقْد َأْكَرَم اللُه َهَذا الَعْبَد األَْسَوَد َوَساَقُه إَِل َخْيٍ

ا، قد رأيت عند رأسه زوجتني من احلور العني)1(. نفسه حقًّ

 ع: َكاَن َعْبــًدا لَِعاِمــٍر اْلَيُهــوِديِّ َيْرَعــى َعَلْيــِه َغنََمــُه، َفَأْســَلَم مَلَّــا َنــَزَل 
، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ، َفَقاَتَل َمَعُه َحتَّى اْسُتْشِهَد بَِخْيَبَ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َخْيَبَ

وِر اْلِعنِي«)2(. »َلَقْد َرَأْيُت ِعنَْد َرْأِسِه َزْوَجَتنْيِ ِمَن احْلُ

َيَساٌر، وقيل: سنان َأُبو ِهْنٍد ڤ.9 5   

 ع: َحَجَم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه)3(.

 كو: َحَجم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بقرن)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )104/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2810/5(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2810/5(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )439/4(.
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ى
َ
َيْعل امُسه  من 

اِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َبْكِر ْبِن 9      َيْعَلى ْبُن ُأَميََّة ْبِن ُأَبيِّ ْبِن ُعَبْيَدَة ْبِن َهمَّ
 ، َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َحْنَظَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم، التَِّميِميُّ

َحِليُف َبِني َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمَناٍف ڤ.

ُه ُمنَْيُة بِنُْت َجابِِر ْبِن ُوَهْيِب ْبِن َنِسيِب ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

احْلَاِرِث ْبِن َعْوِف ْبِن َماِزِن ْبِن َمنُْصوٍر. 

َوَأُبوُه  ُهَو  َوَأْسَلَم  َمنَاِف  َعْبِد  ْبِن  َنْوَفِل  لَِبنِي  َحِليًفا  ُأَميََّة  ْبُن  َيْعَل  َوَكاَن 

ُأَميَُّة َوَأُخوُه َسَلَمُة ْبُن ُأَميََّة. 

َوَشِهَد َيْعَل َوَسَلَمُة اْبنَا ُأَميََّة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َتُبوَك َوَرَوى َيْعَل َعْن 

ُعَمَر)1(.

ه منية بنت جابر بن وهب بن ُنسيب بن زيد بن   وقال أيًضا س: ُأمُّ
مالك بن احلارث بن عوف بن مازن بن منصور، وهي عمة عتبة بن غزوان 
ابن جابر، وعتبة بن غزوان ويعل بن ُأَمية حلفاء احلارث بن نوفل بن عبد 
مناف بن قيص، وبنو زيد بن مالك بن حنظلة من بني العدوية با يعرفون، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )17/8(.
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وهـي احلـرام بنـت خزيمـة بن متيم بـن الدول بن جـل بن عدي بـن عبد مناة 
وهي أم زيد بن مالك.

وأسلم يعل بن ُأَمية وأبوه وأخوه )سلمة( وأخته نفيسة بنت منية.

وشهد يعل الطائف، وحنني، وتبوك، مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى عنه 
أحاديث)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

ه: ُمنَية، نسب إليها، وهي: منية بنت احلارث   ق: من املجاهدين، وأمُّ
ابن جابر، من بني مازن بن منصور، ومنية عمة عتبة بن غزوان.

وكان اسم أبيه، أمية بن أب عبيدة، من بني زيد مالك بن حنظلة.

وجاء يعل بأبيه إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسول الله، بايعه عل الجرة، 
فقال: »َل ِهْجَرَة َبْعَد الَفْتِح«. 

بي بن العّوام، وبنت  ج بنت الزُّ وولَّ أبو بكر ڤ يعل عل اليمن، وتزوَّ
أب لب.

وقدم يعل ف خالفة عثامن، وأتاه أبو سفيان بن حرب فأعطاه عشة 
آالف درهم، وملا كان يوم المل حل يعل عائشَة عل جل، يقال له: عسكر، 
ز سبعني رجاًل من ماله، فقال علٌّ حني بلغه قدومهم  فهو جل عائشة، وجهَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )47/6(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3338(.
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البصة: بليت بأشجع الناس -يعني: الّزبي-، وأبني الناس -يعني: طلحة-، 
وأطوع الناس للناس -يعني: عائشة-، وأنّض الناس، أي أكثرهم مااًل -يعني: 

يعل بن منية-.

وكان له ابن يقال له: عبد الله بن يعل، وكان ينزل عليب بالقرب من 
مكة، وكان شاعًرا.

وف صحابة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: يعل بن مرة، من ثقيف، وهو الذي أمره 
بقطع شجر الطائف)1(.

 ف: َأَحُد َبنِي َحنَْظَلَة، َحِليٌف َلَبنِي َعْبِد َشْمٍس)2(.

 ص: َحِليٌف لَِبنِي َعْبِد َشْمٍس، َوَقاُلوا: ِمْن َثِقيٍف، َوَأُخوُه َسَلَمُة، 
َحنَْظَلُة ْبُن َمالِِك ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن مَتِيٍم ڤ)3(.

ـه منيـة بنـت جابـر بـن أهيـب بـن نسـيب بـن زيـد بـن مالك بن   ط: أمُّ
احلارث بن عوف بن مازن بن منصور هي عمة عتبة بن غزوان، وعتبة ويعل 

ابن أمية من حلفاء احلارث بن نوفل بن عبد مناف بن قص. 

وأسـلم يعـل بـن أمية، وأبوه أمية بن أب، وأخوه سـلمة بـن أمية، وأخته 
نفيسة بنت منية. 

شهد يعل مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ُحنينًا، والطائَف، وتبوَك. 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 275، 276(.
)2( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )308/1(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )382/2(.
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وروى هو وأخوه سلمة عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.   

ِذي ُيَقال َلُه: يعل بن منية.  ة، َوُهَو الَّ  ب: عداده ِف أهل َمكَّ

ه.  ُأميَّة: َأبوُه، ومنيَّة: أمُّ

ومنيَّة ِهَي بنت َغزَوان بن َجابر بن نسيب بن وهب احلَاِرثِي اْمَرَأة من 
بني مَتِيم موالة لقريش)2(.

ه منية، وهو الذي يقال له: يعل بن منية)3(.  بش: أحد بني حنظلة أمُّ

اِم ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َبْكِر ْبِن   ع: َوُهَو َيْعَل ْبُن ُأَميََّة ْبِن َأِب ُعَبْيَدَة ْبِن َهَّ

َلِميَُّة ُأْخُت ُعْتَبَة  ُه ُمنَْيُة بِنُْت َغْزَواَن السُّ َزْيِد ْبِن َمالَِك ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن مَتِيٍم، ُأمُّ

اْبِن َغْزَواَن)4(.

 بر: أسلم يوم الفتح، وشهد حنينًا، والطائف، وتبوك. 

ِه بن ثابت، وخالد  وروى عنه ابنه صفوان بن يعل، وروى عنه: َعْبد اللَّ
ابن دريك. 

أهل احلديث وأصحاب التواريخ يقولون: منية بنت غزوان أخت عتبة 
بنت غزوان، ويقولون: هي أم يعل بن أمية. 

َكاَن يعل بن أمية سخيًّا معروًفا بالسخاء.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 53(.
)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 58(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان )441/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2801/5(.
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وُقتَِل يعل بن أمية سنة ثامن وثالثني بصفني َمَع علٍّ بعد أن شهد المل 
َمَع عائشة، َوُهَو صاحب المل، أعطاه عائشة، َوَكاَن المل يسمى عسكًرا، 

َبْي وبنت أبى لب)1(. ويقال: إنه تزوج بنت الزُّ

 كر: له صحبٌة. روى عن: النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنـه: ابنـاه صفوان بن يعل، وعثـامن بن يعل، وماهد، وعكرمة، 
وعطاء، وخالد بن دريك.

وكان ف غزوة مؤتة، وخرج مع عمر إل الشام ف سفرته التي رجع فيها 
من سغ.

وقال: جئُت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ثان يوم الفتح، فقلت له: َيا َرُسوَل اللِه، َباِيْع 
أب عل الجرة، فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأَبايَِعُه َعَل اجِلَهاِد، َقِد اْنَقَطَعِت اهِلْجَرة«.

ا َوَثَلثنَِي  وقال: قال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َأَتْتَك ُرُسِل َفَأْعطِهم َثَلثنِْيَ َبِعْيً
اة«)2(. ِدْرًعا« َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِه، مضمونة؟ َقاَل: »َنَعْم، والَعاِرَيُة ُمؤدَّ

 ذس: َحِلْيُف ُقَرْيٍش، َأْسـَلَم َيْوَم الَفْتِح، َوَحُسـَن إِسـاَلُمُه، َوَشـِهَد: 
ُة َأَحاِدْيَث. الطَّاِئَف، َوَتُبْوَك، َوَلُه: ِعدَّ

ْحَِن، َواْبُن  ٌد، َوَأُخْوُه؛ َعْبُد الرَّ َث َعنُْه: َبنُْوُه؛ َصْفَواُن، َوُعْثاَمُن، َوُمَمَّ َحدَّ
َأِخْيِه؛ َصْفَواُن بُن َعْبِد اللِه، َوَعْبُد اللِه بُن َباَبْيه، َوُمَاِهٌد، َوَعَطاٌء، َوِعْكِرَمُة، 

َوآَخُرْوَن.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1587-1585/4(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )مستدرك( )74/ 186(.
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«. َوِقْيــَل: َوِلَ  ِحْيَحــنْيِ ْيــَن َحِدْيًثــا، َوَحِدْيُثــُه ِف »الصَّ َلــُه: َنْحــٌو ِمــْن ِعْشِ
َنْجَراَن لُِعَمَر.

لِْيِهْم. َحاَبِة، َوُمَتَموِّ َوَكاَن ِمْن َأْجَواِد الصَّ

َبْيِ َنْوَبَة   َوِلَ الَيَمَن لُِعْثاَمَن، َوَكاَن مِمَّْن َخَرَج َمَع َعاِئَشَة، َوَطْلَحَة، َوالزُّ
ِهْيِد، َفَأْنَفَق َأْمَوااًل َجِزْيَلًة ِف الَعْسَكِر َكاَم ُينِْفُق  الََمِل ِف الطََّلِب بَِدِم ُعْثاَمَن الشَّ

َة، ُثمَّ َأْقَبَل َعَل َشْأنِِه. امُلُلْوُك، َفَلامَّ ُهِزُموا، َهَرَب َيْعَل إَِل َمكَّ

َ َقْبَل ُمَعاِوَيَة َأْو َبْعَدُه؟)1(. ، َفاَم َأْدِري َأُتُوفِّ تِّنْيَ َبِقَي إَِل َقِرْيِب السِّ

ه منية بنت جابر بن أهيب بن نسيب، عمة عتبة بن غزوان   كو: أمُّ
ابن جابر. 

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

 ذت: حليف قريش. 

َوُهَو يعل بن ُمنْية بِنْت غزوان، أخت ُعْتبة بن غزوان.

أسلم َيْوم الفتح، وشهد الطائف وتبوًكا، َوَرَوى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعن عمر.

ْحَـِن، وابن أخيه  َوَعنْـُه: بنـوه ممـد، وصفوان، وُعْثـاَمن، وأخوه َعْبد الرَّ
ِه بن بابيه، وماهد، وعطاء بن َأِب  صفوان بن َعْبد اللَِّه، وعكرمة، وَعْبد اللَّ

رباح، وآخرون.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 100، 101(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )46/6(.
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وقيل: إِنَُّه عمل لعمر َعَل نجران، وله أخبار ف السخاء.

َكاَن َقْد ول صنعاء لُعْثاَمن، َوَكاَن يعل ممن شهد مع عائشة َيْوم المل، 
وأنفق أموااًل عظيمة ف ذلك اليش، فلام ُهزم النَّاس هرب يعل، وبقي إل 

أواخر خالفة معاوية.

وقيل: قتل بصفني مع عل، والله أعلم)1(.

َة ْبِن َوْهِب ْبِن َجاِبِر ْبِن َعتَّاِب ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب 9      َيْعَلى ْبُن ُمرَّ
، َوُيَقاُل: الَعاِمِريُّ ڤ. اْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف الثََّقِفيُّ

ُتُه.  ُه، َأْو َجدَّ ِذي ُيَقاُل َلُه: َيْعَل ْبُن ِسَياَبَة، َوَهي ُأمُّ  س: ُهَو الَّ

ْضَواِن  َة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَعَة الرِّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد َيْعَل ْبُن ُمرَّ َوَقاَل ُمَمَّ
َة َوَغْزَوَة الطَّاِئِف َوُحنَْينًا)2(. َوَخْيَبَ َوَفْتَح َمكَّ

 وقال أيًضا س: أسـلم َوَشـِهَد مع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص احلديبيَة، وبيعَة 

الرضوان، وخيَب، وفتَح مكة، والطائَف، وُحنينًا. 

وكان فاضاًل وَأَمَر النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم الطائف بقطع أعناب ثقيف، وقال: 
»َمْن َقَطَع َحَبَلًة، َفَلُه َكَذا َوَكَذا ِمَن اأْلَْجِر«، فقال عيينة بن حصن ليعل بن 
مرة: اقطع ولك أجرى، فقطع خس حبالت ثم أخب عيينة فقال: لك النار، 

فبلغ ذلك َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ُعَيْينَُة َأْوَل بِالنَّاِر«)3(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )163/8(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )551/2، 552(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )182/5(.



521 حرف الياء

َثنِي  ُه. فِياَم َحدَّ ة: أبوه، وِسَياَبة: ُأمُّ  خ: ُهَو َيْعَل ْبُن ِسَياَبة الثََّقِفّي. قال: ُمرَّ

حَيَْيى ْبُن َمِعنٍي.

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقْيٍف)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقْيٍف.

ْهِري. َوَكاَن إِْسالم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسالَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثاَمٍن ِمَن اْلِ

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

ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسـَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلـامَّ اْفَتَتـح النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْساَلم  اَم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ
َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيـِت واحْلَـَرِم، وصيَح َوَلَد إْسـاَمِعيَل، وقـادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكـُروَن َذلَِك، َفَلامَّ 
ُه ال َطاَقَة َلُـْم بَحْرب النَّبِّي  ـة َوداَنـْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعـَرُب َأنَّ اْفُتتَِحـْت َمكَّ
ُبوَن  : أفواًجا: َيرْضِ ُه َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكاَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)2(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/  156(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 153، 155، 156(.
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 ب: َجـدُّ عمـر بـن َعْبـد اللَّه بن يعل بـن مّرة، كنيته َأُبو املرازم، سـكن 

الُكوَفة، َومن َقاَل: إِنَّه يعل بن سيابة فقد وهم)1(.

َة ْبِن َوْهِب ْبِن َجابِِر ْبِن َعتَّاِب  ُد ْبُن َسْعٍد: ُهَو َيْعَل ْبِن ُمرَّ  ع: َقاَل ُمَمَّ

اْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف.

ْضَواِن، َواحلَُدْيبَِيَة، َوَخْيَبَ َواْلَفْتَح،  َأْسَلَم َوَشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَعَة الرِّ
َحاَبِة، َأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم الطَّاِئِف  َوَهَواِزَن، َوالطَّاِئَف، َكاَن ِمْن َأَفاِضِل الصَّ

بَِقْطِع َأْعنَاِب َثِقيٍف َوَقاَل »َمْن َقَطَع َحَبَلًة، َفَلُه َكَذا َوَكَذا ِمَن اأْلَْجِر«. 

ِه: َسبَّاَبُة، َوُيْكنَى: َأَبا امَلَراِزِم، َسَكَن اْلُكوَفَة.  اْسُم ُأمِّ

 ، َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه َعْبـُد اللـِه، َوَعْبـُد اللِه ْبُن َحْفـِص ْبِن َأِب َعِقيـٍل الثََّقِفيُّ
اِئِب)2(. َوَأْيَمُن ْبُن َثابٍِت َأُبو َثابٍِت، َوَسِعيُد ْبُن َأِب َراِشٍد، َوَعَطاُء ْبُن السَّ

 بر: اسـم أّمه سـيابة، فربام ُنِسـَب إليها فقيل: يعل ابن سـيابة، يكنى 
أبا املرازم.

شهد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص احلديبيَة، وخيَب، والفتَح، وحنينًا، والطائف. 

ِه بن يعل، واملنهال بن َعْمرو، وغيها.  روى عنه ابنه: َعْبد اللَّ

يعد ِف الكوفيني. وقد قيل: إنه بصي، وإن له داًرا بالبصة)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )440/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2802/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1587/4(.
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 كر: له صحبٌة.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنه: ابناه عبد الله وعثامن، ابنا يعل، وعطاء بن السائب، وسعيد 
ابن أب راشد- ويقال: راشد بن سعد-، وأبو أرشس عياض السلمي، وأبو 

ثابت أيمن بن ثابت، وعبد الله بن حفص بن أب عقيل الثقفي.

وقيل: إنه قدم دمشق)1(.

 ثغ: َكاَن من أفاضل أصحاِب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم 
ه سيابة، فربام قيل: يعل  الطائف بقطع أعناب ثقيف، يكنى أبا املرازم، وأمُّ

ابن سيابة، قاله ابن معني.

، سكن الكوفة، وقيل: سكن البصة،  وكان يعل بن مّرة بن أصحاب َعلٍّ
وله ِبَا دار.

ِه، وعبد اللَّه ْبن َحْفص، وسعيد بن أب راشد،  وروى عنه ابنه َعْبد اللَّ
وغيهم)2(.

 ذت: اسم أّمه سيابة.

شهد احلُديبية وخيب، وله أحاديث، وسكن اْلِعَراق.

ِه بن حفـص بن َأِب عقيل  ـِه، وَعْبد اللَّ َرَوى َعنْـُه: ابنـاه ُعْثـاَمن، وَعْبد اللَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )مستدرك( )197/74(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )749/4(.
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الثقفي، وراشد بن سعد، وأبو البخرتي.

وأرسل َعنُْه املنْهال بن ُعَمرو، ويونس بن خباب، وعطاء بن السائب. 

وكان فاضاًل)1(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )552/2(.
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َيِعيش امُسه  من 

َيِعيُش ذو الغرة اْلُجَهِنيُّ ڤ.9 -   

 زص: له صحبٌة، روى عنه: ابن أب ليل)1(.

ِة، َحِديُثُه بِاْلُكوَفِة)2(.  ع: ُيْعَرُف بِِذي اْلُغرَّ

 بر: ويَقاَل: الطائي الالل، روى عنه عبد الرحن بن أب ليل، عن 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف النهي عن الصالة ف أعطان اإلبل، واألمر بالوضوء من حلومها، 
وِم اْلَغنَِم، َوَصلُّوا ِف َمراِحَها«. ويَقاَل: إن اسم ذي  ُئوا ِمْن حُلُ َوَقاَل: »َل َتَوضَّ

الغرة يعيش، والله أعلم)3(.

َيِعيُش بُن طخفَة اْلِغَفاِريُّ ڤ.9     

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِغَفار، َوُهَو: ِغَفار ْبُن ُمَلْيل ْبِن َضْمَرة   خ: َرَوَى َعْن رُسوِل اللَّ

اْبِن َبْكر ْبِن َعْبِد َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن 
َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)4(. َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخَبَ

)1( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 112(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2820/5(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )470/2(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 120، 122(.
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 ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الصفر)1(.

ِة)2(. ُه ِمْن َأْهِل اْلَبْصَ ُر َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل َأنَّ  ع: َحَكى امُلَتَأخِّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )449/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2820/5(.
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الياء َحْرف  من  األفراد 

 َياِميُن ْبُن َياِميَن، َوِقيَل: اْبُن ُعَمْيِر ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن جحاش،9     
ِمْن َبِني النَِّضير ڤ.

 ع، جو: ِمْن َمْسَلَمِة َأْهِل اْلِكَتاِب)1(.

كبار  من  َوُهَو  إسالمه،  وحسن  فأحرزه  ماله  َعَل  أسلم  ثغ:  بر،   
الصحابة)2(.

َباِب ڤ.9      ، َتْيُم الرَّ َيْثِرِبيُّ ْبُن َعْوٍف، َأُبو ِرْمَثَة، التَّْيِميُّ

 ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َحبِيُب ْبُن َحيَّاَن، َوِقيَل: َحيَّاُن ْبُن َوْهٍب، 

.)3( ، َوِقيَل: ِرَفاَعُة ْبُن َيْثِرِبٍّ َوِقيَل: اْلَْشَخاُش، َوِقيَل: ُعاَمَرُة ْبُن َيْثِرِبٍّ

 بر: له صحبٌة، سكن مص، ومات بإفريقية، وأمرهم إذا دفنوه أن 
يسووا قبه. حديثه عند أهل مص)4(.

َيْرُبوُع بُن َعْمِرو بِن َكْعِب ْبِن َعْبِس ْبِن َحَراِم ْبِن ُجْنُدِب ْبِن َعاِمِر 9 0   

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2822/5(، »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 194(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1589/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )692/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2823/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1658/4(.
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اِر، َأُبو ُخَزْيَمَة ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ه خزيمة بنت عدي بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر   س: ُأمُّ
ابن غنم بن عدي بن النجار.

فولد أبو خزيمة: ُخَزْيَمَة امرأًة تزوجها عبد الله بن قيس بن صمة بن 
أب أنس بن صمة بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

وشهد أبو خزيمة ُأحًدا، وتوف وليس له عقب)1(.

َيَماُن ْبُن َجاِبٍر، َأُبو ُحَذْيَفَة، َوُيْعَرُف ِبُحَسْيٍل ڤ.9     

 ع: ُهَو اْلَياَمُن ْبُن َجابِِر ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَياَمِن ْبِن َحْرَوَة ْبِن احْلَاِرِث 
ٍم)2(. اْبِن َقطِيَعَة ْبِن َعْبٍس، َنَسُبُه َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)3(.  

، ِمَن اْلَخَضاِرَمِة ڤ.9      ْرُمِكيُّ ، الدُّ ُكوِنيُّ َيِسيُر، وقيل: أسير ْبُن َعْمٍرو، السَّ

َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلُه َعْشُ ِسننَِي، َماَت َسنََة َخٍْس   ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، ُتُوفِّ
َوَثاَمننَِي)4(.

يَمِن«، َذَكَرُه  ُه َقاَل: »احَلَياُء ِمَن اإْلِ  ع: ِقيَل: َأِسٌي، َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )333/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2819-2818/5(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2811/5(.
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ِريَن)1(. َبْعُض امُلَتَأخِّ

 ب:  شيٌخ َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َل َيْأتِيَك ِمَن احلَياء إِلَّ اخَلْي«.

ْحَن بن َعْوف، َوَلِكن ِف إِْسنَاد َخبه َداُود  روى َعنُه: حيد بن َعْبد الرَّ
األودي)2(.

، له صحبة.   بر: كوفٌّ

ُقبَِض َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابُن عش سنني، وعاش إَِل زمن احلجاج. 

وقد روى يسي بن َعْمرو َعِن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص حديثني: أحدها ِف تلقيح النخل، 
واآلخر ِف احلجم شفاء.

روى عنه من أهل البصة: زرارة بن أوىف، وممد بن سيين، وأبو نرضة، 
ورافع بن سحبان، وأبو عمران الون، وحيد بن هالل.

وروى عنه من أهل الكوفة: أبو إسـحاق الشـيبان، واملسـيب بن رافع، 
وابنه قيس بن يسي)3(.

ِم ْبِن اْلَحاِرِث اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.9 5    ُيوُسُف ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َسالَّ

 ع: ِعَداُدُه ِف َأْهِل امَلِدينَِة.

َرَوى َعنُْه: ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوَيِزيُد اأْلَْعَوُر، َوحَيَْيى ْبُن َأِب اْلَْيَثِم)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )449/3(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2811/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1583/4، 1584(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2816/5(.
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 كو: له صحبٌة وروايٌة)1(.
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ى م�ف الص
�فَ
ُ

وه الك
لُ �ت َ
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)1( »اإلكمال« البن ماكوال )405/4(.
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األِلف َحْرف 

َأُبو َأْحَمَد ْبُن َجْحٍش ڤ.1 73-7

 ع: َأُخـو َعْبـِد اللـِه ْبـِن َجْحٍش، َلـُه ِذْكـٌر ِف َحِديٍث َأْرَسـَلُه ُمَاِهٌد َأنَّ 

النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُطـوُف بِاْلَبْيـِت، َوُهـَو ُمتَِّكٌئ َعـَى َأِب َأْحََد ْبـِن َجْحٍش، َوَأُبو 

َأْحََد َيُقوُل:

ــْن َواِد ــَة ِم ــَذا َمكَّ ــا َحبَّ اِديَي َوُعـــوَّ َأْهـــِي  ـــا  ِبَ
َهــاِد بِــَا  َأْمــِي  ــا  َأْوَتــاِديِبَ ُتْغــَرُس  ــا  ِبَ

َفَجَعَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَجُب ِمْن َقْولِِه:
ـا َأْمـِي بِـَا َهـاِد َجنَابيُكـْم)1( ِبَ

َأُبو َأْخَزِم ْبُن َعِتيك ْبِن النُّْعَمان ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيك ْبِن َعْمِرو 1  -73
اْبِن َمْبُذول ڤ.

 بر: شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد، واستشهد يوم جرس أب عبيد)2(.

ُأُبو أذينَة ڤ.1  -73

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2830/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1594/4(.
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 زن: سكن مرص، روى عنه عي بن رباح. حديثه عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َخْيُ نَِسائُِكُم الَوُلود«)1(.

، ِمَن األَْزِد ڤ.1  -73 ْوِسيُّ َأُبو َأْرَوى، الدَّ

 س: َكاَن َينِْزُل َذا اْلَُلْيَفِة ِمَن األَْزِد، َوَكاَن ُعْثَمَنيًّا، َوَقْد َرَوى َعْن َأِب 

يِق، َوَماَت َقْبَل َوَفاِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)2(. دِّ َبْكٍر الصِّ

 ع: َصىَّ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِد ْبِن  ْحَِن، َوَأُبو َواِقـٍد َصالُِح ْبـُن ُمَمَّ َرَوى َعنْـُه: َأُبـو َسـَلَمَة ْبـُن َعْبـِد الرَّ

 . ْيثِيُّ َزاِئَدَة اللَّ

ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َربِيَعُة، َوِقيَل: ُعَبْيٌد)3(.

 بر: مشهور بكنيته، وهو من كبار الصحابة.

روى عنه: أبو واقد الليثي، وأبو سلمة بن عبد الرحن)4(.

 ذت: َلُه ُصحبٌة وروايٌة، َوَكاَن من شيعة ُعْثَمن، َنَزَل ذا الَُليفة.

وقد روى عن أب بكر أيًضا.

د بن  َرَوى َعنْـُه: أبـو سـلمة بـن عبـد الرحن، وأبـو واقد صالح بـن ُمَمَّ

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 19(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )258/5(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2832/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )495/2(.
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َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

؛ فَرَوى ُوَهْيب، َعن َأِب واقد، َعنُْه، َقاَل: كنت أصي العرص َمَع  زيادة املَدِنّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ أيت الشجرة قبل غروب الشمس)1(. َرُسوِل اللَّ

َأُبو اأْلَْزَهر الَفزاِريُّ ڤ.1 --73

 مف: روى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى َعنُه: َخالِد بن معدان.

َحِديثه ِف الشاميني)2(.

َأُبو األَْزَور ڤ.1  -73

 بر: من وجوه الصحابة)3(.

 َأُبو ِإْسَراِئيَل األَْنَصاِريُّ ڤ.317-37

.)4( َل إَِل الظِّلِّ ْمِس، َفَأَمَرُه َأْن َيَتَحوَّ  ع: َرآُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاِئًم ِف الشَّ

 بر: رجـٌل مـن األنصـار، من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص نـذر أال يتكلَّم، وأن 
يقف صائًم للشمس، وال يستظل، فأمره النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يقعد ويستظل ويتكلَّم 

ويتم صومه.

وقيل: اسمه يسري. والله أعلم)5(.

 ثغ: يعد ِف أهل املدينة، َلُه صحبٌة)6(.

)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« )566(.)1( »تاريخ اإلسام« للذهبي )552/2(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1596/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2831/5(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1596/4، 1597(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )11/5(.



حابة األماثل 536
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اِميُّ ڤ.1   73 َأُبو َأْسَماَء الشَّ

 مف: َوفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده ِف أهل فلسطني)1(.

.)2(  ع: َوَفَد َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه َعِيٍّ

َأُبو َأْسَماء الُمَزِنيُّ ڤ.1 3 73

 جر: أحد من أسلم من مزينة عى يدي خزاعي بن عبد هنم. 

وشهد فتح مكة)3(.

َأُبو اأْلَْسَوِد ْبُن َسْنَدٍر اْلُجَذاِميُّ ڤ.1   73

 ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة)4(.

َأُبو اأْلَْسَوِد ْبُن َيِزيِد بِن َمْعِد َيْكِرِب بِن َسَلَمَة بِن َماِلِك بِن الَحاِرِث 1 7 73
ابِن ُمَعاِوَيَة ڤ.

 س: وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وكان رشيًفا. 

وأخوه حجر بن يزيد صاحب مرباع بني هند نيًفا وثاثني سنة، ويقال 
لبني مالك بن الارث بن معاوية: بنو هند)5(.

َأُبو ُأَسْيِد ْبُن َثاِبٍت اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1   73

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )493(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2830/5(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )22/12(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2833/5(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )249/6(.
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َّ
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َ
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ُ
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امي، َلُه ُصْحَبة)1(.  مف: روى َعنُه: َعطاء الشَّ

 ع: ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيِّنَي)2(.

ِه بن ثابت، َكاَن خيدم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.   بر: وقيل: َعْبد اللَّ

، اْلَبَلِويُّ ڤ.1   73 ، اأْلَْنَصاِريُّ َأُبو ُأَماَمَة ْبُن َثْعَلَبَة، اْلَحاِرِثيُّ

 ب: َوالِد َعْبد اللَّه بن أب ُأَماَمة)4(.

 ع: ِقيَل: إِنَّ اْسَمُه إَِياُس)5(.

 بر: اسـمه إيـاس بـن ثعلبـة، من بني حارثة بن الـارث بن اخلزرج. 
وقيل: اسمه ثعلبة، وقيل: سهل، وال يصح فيه غري إياس بن ثعلبة. 

لـه عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثاثة أحاديـث: أحدها: من اقتطع مال امرئ مسـلم 
بيمينه. والثاين: البذاذة من اإليمن. والثالث: أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص صى َعَى أمه بعد 

أن دفنت. 

َوُهـَو اْبـُن أخـت أب بـردة ْبن نيار، ومل يشـهد بـدًرا، َوَكاَن قـد أمجع َعَى 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  اخلـروج إليهـا َمـَع النَّبِـّي ملسو هيلع هللا ىلص، وكانـت أمـه مريضـة، فأمـره َرُسـول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص من بدر وقد توفيت فصىَّ عليها)6(. باملقام َعَى أمه، فرجع َرُسول اللَّ

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )624(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2828/5(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )451/3(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1605/4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2824/5(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1601/4(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َأُبو آِمَنَة اْلَفَزاِريُّ ڤ.1   73

 ع: َلُه ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُرْؤَيٌة َوُصْحَبٌة )1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: أبو جعفر الفراء)2(. 

 ثغ: له ذكر ورؤية وصحبة، رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حيتجم. 

روى عنه: أبو جعفر الفّراء، يعّد الكوفيني)3(.

َأُبو َأْيَمن َمْوَلى َعْمِرو بِن الَجموح ڤ.1 - 73

 س: َشِهد ُأُحًدا مع َعْمرو بن اجلموح، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا ف شوال 
عى رأس اثنني وثاثني شهًرا من اهلجرة)4(.

 بر: ُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)6(.  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2827/5(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )109/1(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )5/5(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )402/4(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1605/4(.
)6( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.
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َ
ن

ُ
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الباء َحْرف 

َأُبو اْلُبَجْيِر ڤ.1   73

 س: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

، ِمْن َبِني َكْعِب ْبِن َماِلِك ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة، 1 7 73 َأُبو ُبْرَدَة الظََّفِريُّ
َوَظَفٌر، ُهَو: َكْعُب ْبُن َماِلٍك ڤ.

 ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُمِغيٌث، ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيِّنَي)2(.

َأُبو ُبْرَدَة ڤ.1  737

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

َأُبو َبْصَرَة اْلِغَفاِريُّ ڤ.1 7373

ـِم  ، َوَمـاَت ِبَـا، َوُدفِـَن بِامُلَقطَّ  س: َصِحـَب النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنـَزَل ِمـرْصَ
.)4( ِمرْصَ َأْهِل  ِة  َمْقَبَ

 وقال أيًضا س: شهد خيب مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأطَعَمه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )426/9(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2837-2836/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )506/9(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )505/9(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

مع من أطعم بخيب عرشين َوْسًقا)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِغَفار، َوُهَو: ِغَفار ْبُن ُمَلْيل ْبِن َضْمَرة   خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

اْبِن َبْكر ْبِن َعْبِد َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَض ْبِن 

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

 ن: شهد فتح مرص، واختط با، ومات با، ودفن ف  مقبهتا)3(.

 بش: اسمه: مجيل بن برصة، له صحبٌة)4(.

َأُبو ُبَهْيَسَة اْلَفَزاِريُّ ڤ.1  737

 س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

اِر، َحِديُثـُه ِعنْـَد: اْبنَتِـِه   ع: َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلـاِء َواملِْلـِح َوالنَـّ
ْيَسَة)6(. ُبَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )109/5(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 120، 122(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )517/1(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 96(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )82/9(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2838/5(.
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اء التَّ َحْرف 

، ِقيَل: اْسُمُه َطِريٌف ڤ.1 7377 َأُبو َتِميَمَة، اْلُهَجْيِميُّ

 مف: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َتْأِخري املغرب)1(.

، َواْلََسُن، َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. بِيِعيُّ  ع: َرَوى َعنُْه: َأُبو إِْسَحاَق السَّ

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1362(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2840/5(.
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الش

اء
َّ
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َأُبو َثاِبٍت اْلُقَرِشيُّ ڤ.1  737

 زن: جـار الوحـي، كان يبيـت عند َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ف الليل، وكان 
يبيت عنده)1(.

ِريَن)2(. ، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ اِنُّ  ع: َجاُر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َأُبو راِشٍد اْلُْبَ

َأُبو َثاِبِت ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َقْيِظيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم 1  737
اْبِن َحاِرَثَة الَحاِرِثيُّ األَْنَصاِريُّ ڤ.

ـه سـامة بنـت قيس بن لـوذان بن ثعلبة بن عـدي بن مدعة   س: ُأمُّ
ابن حارثة.

فولد أبو ثابت بُن عبد َعْمرو : الوليَد، والسَن، والوجيَه، وأمَّ حبيب، 
هم ُلبنى بنت قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مدعة بن  وأمَّ ثابت، وأمُّ

حارثة. 

َشِهد ُأُحًدا)3(.

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 24(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2843/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )280/4(.
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َ
ن
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 بر: شهد أحًدا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َأُبو َثْعَلَبَة اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.1  737

 زن: سكن املدينة، يعرف بحديث واحد. قلت: يا رسول الله: »ُولَِد 

ِل َوَلَدان«)2(.

َجاِزيِّنَي)3(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلِ

َأُبو َثْعَلَبَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 -737

ُر)3(.  نَي امَلَدنِيِّنَي، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ َجاِزيِّ  ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َمالٌِك، ُيَعدُّ ِف اْلِ

 بر: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة)4(.

َأُبو َثْوٍر اْلَفْهِميُّ ڤ.1  737

 زن: سـكن مـرص. حديثـه: »ُكنَّا ِعنَْد َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَتـى بَِثوٍب ِمْن 
امُلَعافِِري«)5(.

نَي، َحِديُثُه ِعنَْد َيِزيَد ْبِن َعْمٍرو، َوَبْكِر ْبِن َسَواَدَة)6(. يِّ  ع: ِعَداُدُه ِف امْلرِْصِ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1617/4(.
)2( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 23(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2842/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1617/4(.

)5( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 24(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2845/5(.
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َأُبو ُجَبْيٍر اْلَحْضَرِميُّ ڤ.1 7377

.)1(  ع: َقِدَم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ

اِك ڤ.1    7 حَّ َأُبو َجِبيَرَة ْبُن الضَّ

اُك ْبُن َأِب َجبرَِيَة.  حَّ ، َوِقيَل: الضَّ اِك اأْلَْنَصاِريِّ حَّ  ع: َأُخو َثابِِت ْبِن الضَّ

َلُه ُصْحَبٌة. 

، َوَقْيُس ْبُن َأِب َحاِزٍم، َوُشَبْيُل ْبُن َعْوٍف، َواْبنُُه)2(. ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ

اك.  حَّ  نق: َأُخو َثابت بن الضَّ

َلُه ُصْحَبة. 

روى َعنُه: َعامر الّشعبِي، َوقيس بن أب َحاِزم)3(.

ْمِريُّ ڤ.1 3  7 َأُبو اْلَجْعِد الضَّ

 س: بعثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حيرش قومه لغزوة الفتح وبعثه أيًضا حني أراد 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2852/5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2849/5(.
)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1021(.
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اخلـروج إل تبـوك يسـتنفر قومـه لغـزو عدوهـم، فخـرج إليهم إل السـاحل 
يستنفرهم، فنفروا معه إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت هلم دار باملدينة ف بني 

ضمرة)1(.

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

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، اسمه: َعْمرو بن بكر)3(.

 ع: ُهَو َأُبو اجْلَْعِد ْبُن ُجنَاَدَة ْبِن َعْبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َضْمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن 

َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن إِْلَياِس ْبِن ُمَضَ ْبِن نَِزاِر ْبِن َمَعدِّ 

اْبِن َعْدَناَن)4(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، وله دار ِف بني ضمرة باملدينة.

روى عنه: عبيدة بن سفيان الضمي)5(.

َأُبو ُجْنَدٍب اْلُعَتِقيُّ ڤ.1    7

 ن:  له صحبٌة، شهد فتح مرص، وليس له حديث)6(.

ُر َعْن  ، َلُه ُصْحَبٌة، َوَلْيَس َلُه َحِديٌث، َحَكاُه امُلَتَأخِّ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )119/5(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )377/1(.

)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1622(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2850/5(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )51/5(.
)6( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )518/1(.
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َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)1(.

َأُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن 1 7  7
َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ الُقَرِشيُّ الَعاِمِريُّ ڤ.

َة، َفَحَبَسُه َأُبوُه َوَأْوَثَقُه ِف اْلَِديِد، َوَمنَْعُه اهِلْجَرَة،   س: َأْسَلم َقِديًم بَِمكَّ

ُثمَّ َأْفَلَت َبْعَد اْلَُدْيبَِيِة، َفَخَرج إَِل َأِب َبِصرٍي بِالِعيِص، َفَلْم َيَزْل َمَعُه َحتَّى َماَت 

َأُبو َبِصرٍي، َفَقِدَم َأُبو َجنَْدٍل َوَمْن َكاَن َمَعُه ِمَن امُلْسِلِمنَي امَلِدينََة َعَى َرُسوِل اللِه 

ِل  اِم ِف َأوَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْم َيَزْل َيْغُزو َمَعُه َحتَّى ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَخَرج إَِل الشَّ

َمْن َخَرَج إَِلْيَها ِمَن امُلْسِلِمنَي، َفَلْم َيَزْل َيْغُزو، َوُيَاِهُد ِف َسبِيِل اللِه َحتَّى َماَت 

َة، ِف ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، َومَلْ  اِم ِف َطاُعوِن َعَمَواَس َسنََة َثَمِنَ َعرْشَ بِالشَّ

َيَدْع َأُبو َجنَْدٍل َعِقًبا)2(.

 وقال أيًضا س: أمه فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قيص.

أسلم قديًم بمكة فحبسه أبوه سهيل بن عمرو وأوثقه ف الديد ومنعه 
اهلجرة، فلم نزل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص الديبية وأتاه سهيل بن عمرو فقاضاه عى 
ما قاضاه عليه، أقبل عليه أبو جندل بن سهيل يرسف ف قيده إل َرُسوِل الله 
ه َرُسوُل الله  ملسو هيلع هللا ىلص، فلم رآه أبوه َقاَل: يا ممد هذا أول ما أقاضيك عليه، فردَّ
ملسو هيلع هللا ىلص عى أبيه؛ ألن الصلح قد كان تم بينهم، وكان فيه: أن من جاء املسلمني 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2858/5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )409/9(.
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إل املرشكـني مل يـردُّوه عـى املسـلمني، ومـن جـاء من املرشكني إل املسـلمني 
ردُّوه عليهم. 

فقال أبو جندل: يا معرش املسلمني ُأَردُّ إل املرشكني ليفتنون َعْن ديني؟! 
ا َقْد َقاَضْينَاُهم َعَل َما َقاَضْينَاُهم َعلِيِِه َوَل ُبدَّ  فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا َجنَْدل إِنَّ

؛ َفإِنَّ اللَه َسَيْجَعُل َلَك َفَرًجا َوَمَْرًجا«)1(. ِمَن الَوَفاِء، َفاْصِبِ

 ب: امُلَقيَُّد ِف َذات اللَّه، َماَت ِف طاعون عمواس، سنة َثَمن عرَشة. 

ه َفاِخَتة بنت َعامر بن َنْوَفل بن َعْبد منَاف)2(. َوأمُّ

بنَِي ِف اللِه، َجاَء  َة َقْبَل اْلَقِضيَِّة، َوَكاَن ِمَن امُلَعذَّ  ع: َكاَن إِْسَاُمُه بَِمكَّ

َيـْوَم اْلَُدْيبَِيـِة َبْعـَد َكْتـِب اْلَقِضيَّـِة َيْرُسـُف ِف ُقُيـوِدِه، ِذْكُرُه ِف َحِديِث امْلِْسـَوِر 

َوَمْرَواَن)3(.

 بر: قد غلطت طائفة َألَّفت ِف الصحابة ِف أب جندل َهَذا، َفَقاُلوا: 
ِذي أتى َمَع أبيه سهيل إَِل بدر، فانحاز من  ِه بن سهيل، وإنه الَّ اسمه: َعْبد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. املرشكني إَِل املسلمني، وأسلم وشهد بدًرا َمَع َرُسول اللَّ

وهذا غلط فاحش.

ِه بن سهيل ليس بأب جندل، ولكنه أخوه، َكاَن قد أسلم بمكة  وَعْبد اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )93/5(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )452/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2851/5(.
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قبل بدر، ثم شهد بدًرا َمَع َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عى َما ذكرنا من خبه ِف بابه، 
واستشهد باليممة ِف خافة أب بكر. 

وأبو جندل مل يشهد بدًرا وال َشْيًئا من املشاهد قبل الفتح)1(. 

 كر: له صحبٌة، وهو صاحب القصة املعروفة ف صلح الديبية. 

أسلم قبل أبيه، وخرج معه ماهًدا إل الشام وهلك به)2(.

ه ابُن عساكر: )العاص(. )قلت(: وسمَّ

َحاَبِة، َوَقْد َأْسـَلَم َوَحَبَسـُه َأُبـْوُه َوَقيََّدُه، َفَلمَّ   ذس: َكاَن ِمـْن ِخَياِر الصَّ

َكاَن َيْوُم ُصْلِح الَُدْيبَِيِة َهَرَب حَيِْجُل ِف ُقُيْوِدِه، َوَأُبْوُه َحاِضٌ َبنْيَ َيَدْي النَّبِيِّ 

ْلِح. ملسو هيلع هللا ىلص لِكَتاِب الصُّ

ُه  ُد. َفَقاَل: َهْبـُه ِل. َفَأَبى، َفَردَّ ُل َمـْن ُأَقاِضْيَك َعَلْيِه َيـا ُمَمَّ َفَقـاَل: َهـَذا َأوَّ

ُه َهَرَب. َوُهَو َيِصْيُح َوَيُقْوُل: َيا ُمْسِلُمْوَن! ُأَردُّ إَِل الُكْفِر؟ ُثمَّ إِنَّ

ِحْيِح(، َوِف امَلَغاِزي. ٌة َمْشُهْوَرٌة َمْذُكْوَرة ِف )الصَّ َوَلُه ِقصَّ

َ شهيًدا ِف  اِم، َفُتُوفِّ ُثمَّ َخلَص َوَهاَجَر، َوَجاَهَد، ُثمَّ اْنَتَقَل إَِل ِجَهاِد الشَّ

َة)3(. َطاُعْوِن َعَمَواَس بِاألُْرُدنِّ َسنََة َثَمِنَ َعرْشَ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1622/4(.

)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )25/ 296(.

)3( »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 192، 193(.
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 ذت: من خيار الصحابة، وهو الَِّذي جاء يوم صلح الديبية يرسف 
ف قيوده، وكان أبوه قيَّده ملا أسلم، َفَقاَل أبوه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: هذا أول َما أقاضيك 

ه. ه، فردَّ عليه أن تردَّ

له صحبٌة وجهاٌد، ُتُوّف بطاعون عمواس، وُقتِل أخوه عبد الله يوم اليممة، 
ا)1(. وكان بدريًّ

ب بسبب إسامه)2(.  جر: كان من السابقني إل اإلسام وممن ُعذِّ

َأُبو ُجَنْيَدَة ْبُن ُجْنَدعٍ، َوُهَو اْبُن َعْمِرو ْبِن َماِزٍن الَماِزِنيُّ ڤ.1    7

.)3(  ع، مف: َقِدَم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحننَْيٍ

َأُبو ِجَهاٍد ڤ.1    7

نَي، َحِديُثُه ِعنَْد َأْواَلِدِه ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن  يِّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف امْلرِْصِ
َبنِي َسَلَمَة)4(.

ِة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو 1    7 مَّ َأُبو َجْهِم ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن الصِّ
، َوِقيَل: َأُبو  اِر، اأْلَْنَصاِريُّ اْبِن َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُجَهْيٍم ڤ.

ه ُعَسيلة بنت كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن   س: ُأمُّ

)1( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 104(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )112/12(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2853/5(، »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1671(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2856/5(.
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عمرو بن مبذول بن النجار.

وأبو جهيم الذي روى َعْن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف الرجل يمر بني يدي الرجل 
ا َلُه«)1(. وهو يصي، فَقاَل: »ألَْن َيِقَف َأْرَبِعْيَ َخْيً

اِج: اْسُمُه: َعْبُد اللِه ْبُن ُجَهْيٍم)2(.  ع: َقاَل ُمْسِلُم ْبُن اْلَجَّ

 ذت: ابن أخت َأِب بن كعب.

َلُه صحبٌة وروايٌة.

ِه بن َيَسار مول  وعنه: برس بن َسِعيد، وُعَمري مول ابن َعبَّاس، وَعْبد اللَّ
ميمونة.

َ ف أواخر زمن ُمَعاِوَية)3(. ُتُوفِّ

َأُبو َجْهِم ْبُن ُحَذْيَفَة ْبِن َغاِنِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 1 -  7
ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِشيُّ اْلَعَدِويُّ ڤ.

ُه َبِشرَيُة بِنُْت َعْبِد اللِه ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب.   س: ُأمُّ

َة، َوَماَت َبْعَد َقْتِل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب)4(. َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ه يسرية بنت عبد الله بن أذاة بن رياح بن عبد الله   وقال أيًضا س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )320/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2847/5(.

)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/  555، 556(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )12/8(.
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ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب.

ه أمُّ كلثوم  فولد أبو جهم: عبَد الله األكب ُقتَِل يوم أجنادين َشِهيًدا، وُأمُّ
بنت جرول بن مالك بن املسيب بن ربيعة بن أرصم بن ضبيس بن رياح بن 

حزام.

هم خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس  وممًدا ومريَم، وأمُّ
ابن زيد بن عبد الله بن دارم من بني متيم. 

هم حبيبة بنت اجلنيد بن اجلمنة بن قيس بن زهري  وحيًدا، وسعدى، وأمُّ
ابن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الارث بن قطيعة بن عبس بن 

بغيض. 

هم أم عبد الله وهي زجاجة  وعبَد الله األصغر، وسليمَن، وأمَّ سلمة، وأمُّ
بنت الارث بن ُحّر بن النعمن، أخيذة من غسان من سبي العرب. 

ها أمُّ بكرة بنت عبد الله بن جزء بن الارث بن زهري بن  وحبيبَة وأمُّ
جذيمة.

هم أم ولد.  وأمَّ عبيد وزينَب، وأمُّ

هم مريم بنت األسود، من سليح  وصخًرا، وصخريَة، وأمَّ سلمة، وأمُّ
من سبي العرب. 

هم امرأة من حيصب من سبي العرب. قال:  وعبَد الرحن، وزينَب، وأمُّ
وكان اسم أب جهم عبيًدا.
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وأسـلم يـوم فتـح مكـة، وقـدم املدينة بعد ذلـك فابتنـى بـا داًرا، وكان 
شـديد العارضـة، فـكان ُعَمر بن اخلطـاب قد أرشف عليـه وأخافه حتى كف 
من غرب لسانه عن الناس، فلم مات ُعَمر ُسَّ بموته. قال: وجعل يومئذ 

خينبش ف بيته. 

ومات باملدينة ف خافة معاوية بن أب سفيان، ويقال : بقي أبو جهم إل 
فتنة ابن الزبري وفيها مات)1(.

ِمْن  ُه  إِنَّ ِقيَل:  َعاِئَشَة،  َحِديِث  ِف  ِذْكٌر  َلُه  اأْلَْنبَِجانِيَِّة،  َصاِحُب  ع:   
.)2( َمْسَلَمِة اْلَفْتِح، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

 بر: قيل: اسمه عامر بن حذيفة. وقيل: عبيد الله بن حذيفة. 

ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن مقدًما ِف قريش معظًم،  النَّبِيَّ  أسلم عام الفتح، وصحب 
وكانت فيه وف بنيه شدة وعزامة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مخيصة هَلَا  وأبو جهم بن حذيفة َهَذا ُهَو اّلذي أهدى إل َرُسوِل اللَّ
ها، َعَلْيِه)3(. علم، فشغلته ِف الصاة، فردَّ

 ثغ: أسلم عام الفتح، وَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ُمَعظًَّم ِف قريش 
ًما فيهم، َوَكاَن فِيِه َوِف بنيه شدة وعرامة)4(. ُمَقدَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )103-102/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2848/5(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1623/4، 1624(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )57/5(.
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ِذِه اخَلِمْيَصِة،3َواْئُتْويِن   ذس: هو امَلْذُكْوُر ِف َقْوِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْذَهُبوا ِبَ
بَِأْنبَِجانِيَِّة َأِب َجْهٍم«.

ِقْيَل: اْسُمُه ُعَبْيٌد، َوُهَو ِمْن ُمْسلَمِة الَفْتِح.

َبرْيِ  َر، َحتَّى َبنَى فِْيِه َمَع اْبِن الزُّ َوَكاَن مِمَّْن َبنَى الَبْيَت ِف اجلَاِهِليَِّة، ُثمَّ ُعمِّ
َوَبنْيَ الِعَمَرَتنْيِ َأْزَيُد ِمْن َثَمننِْيَ َسنٍَة.

ًة  َمرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َوَبَعَثُه   ، الََكَمنْيِ َيْوَم  ُأْحِضَ  بِالنََّسِب،  َعاََّمًة  َوَكاَن 
ًقا، َواَل ِرَواَيَة َلُه. ُمَصدِّ

َوَكاَن َقِويَّ النَّْفِس، ُسَّ بُِمَصاِب ُعَمَر، لَِكْونِِه َأَخاَفُه، َوَكفَّ ِمْن َبْسِط 
لَِسانِِه ڤ.

ا َأُبو َجْهٍم،3 َوُهَو الَِّذي َقاَل فِْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس إِْذ َخَطَبَها: »َأمَّ
ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُلْوٌك«. اٌب لِلنَِّساِء،3َوَأمَّ ُه َضَّ َفإِنَّ

َها)1(. ْيِر، َوَوَصَلُه بِمَئِة َأْلٍف، َفاْسَتَقلَّ ِ َوملَّا َوَفَد َعَى ُمَعاِوَيَة، َأْقَعَدُه َمَعُه َعَى الرسَّ

 ذت: اسمه ُعَبْيد، أسلم ف الفتح، وابتنى داًرا باملدينة، َوُهَو صاحب 
األنبجانية. 

َ ف آخر خافة ُمَعاِوَية. ُتُوفِّ

َوُيَقـاُل: اسـمه عامـر، أسـلم َيـْوم الفتح، وشـهد الريموك، وحـض َيْوم 
الََكمني بُدَومة اجلندل. 

)1( »سير أعام النباء« للذهبي )556/2، 557(.
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واستعَمَله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى الصدقة، َوَكاَن من مشيخة قريش وَنسابم.

ُه بقي َبْعَد ُمَعاِوَية، فسُيعاد)1(. واألصح َأنَّ

ِذِه  ِذي َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْئُتويِن بَِأْنبَِجانِيَِّة َأِب َجْهٍم، َواْذَهُبوا ِبَ  ذت: الَّ

ِميَصِة إَِلْيِه«، َوَكاَن هَلَا َأْعاٌم. اخْلَ

َواْسُمُه: ُعَبْيٌد، َوُهَو ِمْن ُمْسِلَمِة اْلَفْتِح، ُأْحِضَ ِف حتكيم الكمني.

ًقا، َوَكاَن ُمعّمًرا، َبنَى ف   َوَكاَن َعاملًِا بِالنََّسِب، َوَقْد َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَصدِّ

َبرْيِ ِف َسنَِة َأْرَبٍع  اجلاهلية مع قريش اْلَكْعَبَة، ُثمَّ َبِقَي َحتَّى َبنَى فِيَها َمَع ابن الزُّ

َوِستِّنَي. 

اٍت، َومَلْ َيْرِو َشـْيًئا  ُموِك، َوَوَفَد َعـَى ُمَعاِوَيَة َمرَّ َوَقـْد َشـِهَد َأُبـو َجْهـٍم اْلرَيْ

َر)2(. ُه َتَأخَّ َمَع َأنَّ

)1( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/  555(.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/  737، 738(.
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الـحـاء َحْرف 

. َوِقْيَل: النَُّميِريُّ ڤ.1    7 َأُبو َحاِتٍم الُمَزِنيُّ

 م: له صحبٌة. روى عنه: ممد وسعيد ابنا عبيد، عداده ف أهل الجاز)1(.

 وقال أيًضا م: له ذكر ف الصحابة. روى عنه: أبو هنيدة)2(.

د، َوَسِعيد اْبنا عبيد)3(.  مف: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: ُمَمَّ

َجاِزيِّنَي)4(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة،... ُيَعدُّ ِف اْلِ

 بر: له صحبٌة، يعد ف أهل املدينة)5(.

َأُبو َحاِزٍم اأْلَْحَمِسيُّ ڤ.1 7  7

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُبَجْيَلة)6(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

َم ِذْكُرُه،   ع: َوالِـُد َقْيـٍس َواْسـُمُه َعْبُد َعـْوِف ْبُن اْلَـاِرِث اْلَبَجِيُّ َتَقـدَّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 832(.

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 830(.
)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2162(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2868/5(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1625/4(.

)6( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 132(.
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َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْسِليًم َكثرًِيا)1(.

 وقال أيًضا ع: َوالِـُد َقْيـِس ْبـِن َأِب َحاِزٍم، َوِقيـَل: َعْبُد َعْوِف ْبُن َعْبِد 

اْلَاِرِث، َوِقيَل: َعْمُرو ْبُن َعْوٍف، َوِقيَل: َصْخٌر، ُمَْتَلٌف فِيِه)2(.

، اختلف ِف اسمه، فقيل:   بر: والد قيس بن أب حازم األحيس، كوفٌّ

عوف بن الارث. وقيل: عبد عوف بن الارث. وقيل: حصني بن عوف. 

له صحبة)3(.

7 3  1 ، اِر، األَْنَصاِريُّ َأُبو َحبََّة ْبُن َغِزيََّة ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبِني َماِزِن ْبِن النَّجَّ
، ِمن َبِني َماِلٍك ڤ. اِريُّ النَّجَّ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)4(.      

 م: استشهد يوم اليممة، قاله ابن فليح، عن موسى بن عقبة)5(.

 مف: َلُه ُصْحَبة، اْستْشهد َيْوم اْلَيَمَمة)6(.

َأُبو َحْثَمَة ْبُن ُحَذْيَفَة ْبِن َغاِنِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَبْيِد 1 33 7
اْبِن ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب الُقرِشيُّ الَعَدِويُّ ڤ.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2872/5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2205/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1626/4(.

)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.
)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 835(.

)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2381(.
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ٍق َوِهَي َعْبَلُة بِنُْت ُنَقْيِد ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن ُقيَصِّ ْبِن  ُه ُأمُّ ُمَورِّ  س: ُأمُّ

ِه ْبِن َعْبِد َشْمِس  َفاُء بِنُْت َعْبِد اللَّ ُه الشِّ ِكَاٍب. َفَوَلَد َأُبو َحْثَمَة: ُسَلْيَمَن، َوُأمُّ
ِه ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاِح ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب. اْبِن َخَلِف ْبِن ُصَداِد ْبِن َعْبِد اللَّ

َها ُأمُّ َوَلٍد ِمْن َتنُوَخ  َوُجَدْيَر ْبَن َأِب َحْثَمَة اَل َبِقيََّة َلُه إاِلَّ النَِّساُء، َوَلْيَى َوُأمُّ
ِمْن َسْبِي اْلَعَرِب.

ِه ُأمُّ ُسَلْيَمَن ْبِن َأِب َحْثَمَة ِمَن امُلَباِيَعاِت، َوهَلَا  َفاُء بِنُْت َعْبِد اللَّ َوَكاَنِت الشِّ
وِق،  اِكنَي، َوُيَقاُل: إِنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب اْسَتْعَمَلَها َعَى السُّ َداٌر بِامَلِدينَِة ِف اْلَكَّ

َوَوَلُدَها ُينِْكُروَن َذلَِك َوَيْغَضُبوَن ِمنُْه.

َة )1(. َوَأْسَلَم َأُبو َحْثَمَة ْبُن ُحَذْيَفَة َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َكن: له ُصحَبٌة.  جر: قال ابن السَّ

وهو من مسلمة الفتح )2(.

، َوِقيَل: اْبُن َحِديَدَة ڤ.1  3 7 َأُبو َحِديَدَة، اْلُجَهِنيُّ

ي بالزوراء)3(.  م: َصاَحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: بعثني عمِّ

ُر)4(.  ع: َصاَحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )104/6(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )147/12(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 838(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2871/5(.
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َأُبو ُحَذْيَفَة ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، اْسُمه: مهشم. 1 37 7
َوَقْد ِقيَل: حسل الُقرِشيُّ الَعْبَشِميُّ ڤ.

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)1(.        خط: َبْدِريٌّ

 ق: كان من مهاجرة البشة ف اهلجرتني مجيًعا، وولد له هناك.

وكان أبو حذيفة، طوااًل، حسَن الوجه، أثعَل، أحوَل.

وُقتَِل يوم اليممة، وكفل عثمن بن عفان ممد بن أب حذيفة، ومل يزل ف 
نفقته، فلم حرص عثمن، كان ممد بن أب حذيفة أحد من وثب به، وأعان 
عليه، وحّرض أهل مرص، حتى ساروا إليه، فلم ُقتَِل عثمن هرب إل الشام، 

فوجده رشدين  مول معاوية فقتله.

وقـد انقـرض ولـد أب حذيفة، فلم يبـق منهم أحٌد، وانقـرض ولد أبيه: 
عتبة بن ربيعة، إال ولد: املغرية بن عمران بن عاصم بن الوليد بن عتبة بن 

ربيعة، فإهّنم بالشام)2(.

 بش: ممـن شـهد بـدًرا، وقاتل أباه ف ذلك اليـوم، وهو خال معاوية 
ابن أب سفيان، استشهد يوم اليممة، وهو ابن ثاث ومخسني سنة)3(.

ه َفاطَِمة بنت َصْفَوان بن ُأميَّة من ولد َمالك بن كنَاَنة َصاحب   ب: أمُّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 111(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 272(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 48(.
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ُقتَِل َيْوم الَيَمَمة سنة اْثنََتْي عرَشة، َوُهَو ابن َثَاث َومخسني سنة)1(.

 رع: ُقتَِل َوُهَو اْبُن َثَاث َومخسني)2(.  

 ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة)3(.

 بر: َكاَن مـن فضـاء الصحابـة مـن املهاجرين األولني، مجـع اللَّه له 
الرشف والفضل، صىَّ القبلتني، وهاجر اهلجرتني مجيًعا. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم للدعـاء فِيَها إَِل  َوَكاَن إسـامه قبـل دخول َرُسـول اللَّ
اإلسام.

هاجر َمَع امرأته سهلة بنت سهيل بن َعْمرو إَِل أرض البشة، وولدت 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو بمكة، فأقام  د بن أب حذيفة، ثم قدم َعَى َرُسوِل اللَّ له هناك ُمَمَّ

با َحتَّى هاجر إَِل املدينة.

وشهد بدًرا، وأحًدا، واخلندق، والديبية، واملشاهد كلها. 

وُقتَِل يوم اليممة شهيًدا، َوُهَو ابن ثاث َأْو أربع ومخسني سنة. 

يقال: اسمه مهشم. وقيل: هشيم، وقيل: هاشم. 

ِذي له سنٌّ  َوَكاَن َرُجًا طوااًل، حسَن الوجه، أحوَل، أثعَل، واألثعل: الَّ
زائدة، تدخلها من صلبها األخرى، وفيه تقول أخته هند بنت عتبة، حني دعا 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )397/3، 398(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )215/1(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2859/5(.
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أباه إَِل الباز يوم بدر:

َحتَّى شببت شبابا غري مجونفم شكرت أبا رباك من صغر
َأُبو حذيفة رش الناس ِف الديناألحول األثعل املشئوم طائره

بـل َكاَن مـن خري النـاس ِف الدين. وكانت هي -إذ قالت َهَذا الشـعر- 
من رش الناس ِف الدين)1(.

ه: فاطمة بنت صفوان بن أمية بن مرث.  ثغ: أمُّ

وهو من السابقني إَِل اإلسام، وهاجر إَِل أرض البشة، وإل املدينة)2(.

. ِهْيُد، الَبْدِريُّ ، الشَّ يُِّد الَكبرِْيُ  ذس: السَّ

م َداَر األَْرَقِم. ، َواْسُمُه: ِمْهَشٌم -فِْيَم ِقْيَل-، َأْسَلَم َقْبَل ُدُخْوهِلِ ابِِقنْيَ َأَحُد السَّ

ُد بُن َأِب ُحَذْيَفَة، َذاَك الثَّاِئُر  ، َوُولَِد َلُه ِبَا ُمَمَّ َتنْيِ َوَهاَجَر إَِل الََبَشِة َمرَّ
اَن، َوَلَدْتُه َلُه: َسْهَلُة بِنُْت ُسَهْيِل بِن َعْمٍرو، َوِهَي امُلْسَتَحاَضُة. َعَى ُعْثَمَن بِن َعفَّ

 ، تِي َأْرَضَعْت َساملًِا َوُهَو َكبرِْيٌ ْحَِن بُن َعْوٍف، َوِهَي الَّ َج ِبَا َعْبُد الرَّ َوَقْد َتَزوَّ
ا بَِذاَك الُْكِم ِعنَْد مُجُْهْوِر الُعَلَمِء. لَِتْظَهَر َعَلْيِه، َوُخصَّ

َة، ُهَو َوَمْواَلُه َسامِلٌ. اْسُتْشِهَد َأُبو ُحَذْيَفَة ڤ َيْوَم الَيَمَمِة، َسنََة اْثنََتْي َعرْشَ

َر إِْسَاُم َأِخْيِه َأِب َهاِشٍم بِن ُعْتَبَة، َفَأْسَلَم َيْوَم الَفْتِح، َوَحُسَن إِْسَاُمُه،  َوَتَأخَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1631/4، 1632(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )70/5(.
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نًا. اَم، َوَكاَن َصاِلًا، َديِّ َوَجاَهَد، َوَسَكَن الشَّ

(، َو)اْبِن َماَجه(. (، َو)النََّساِئيِّ ِمِذيِّ ْ َلُه ِرَواَيٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف )التِّ

ِه، َوَخاُل  ِهْيِد ُمْصَعُب بُن ُعَمرْيٍ ألُمِّ َماَت ِف ِخَاَفِة ُعْثَمَن، َوُهَو َأُخو الشَّ
اخلَِلْيَفِة ُمَعاِوَيَة)1(.

 جر: كان من السابقني إل اإلسام وهاجر اهلجرتني وصى ال القبلتني)2(.

، الَماِزِنيُّ ڤ.1  3 7 َأُبو َحَسٍن بن عبد َعْمرو ، اأْلَْنَصاِريُّ

.)3(  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

 بر: قيل: اسمه كنيته ال اسم له غري ذلك. وقيل: اسمه متيم بن عبد 
عمرو. وقيل: متيم بن عمرو. وهو جدُّ حييى بن عمرة والد َعْمرو بن حَيَْيى، 

شيخ مالك بن أنس رحهم اللَّه. 

، له صحبة. يقال: إنه ممن شهد العقبة وبدًرا)4(. مدنٌّ

اِد ْبِن 1  3 7 َأُبو اْلَحْمَراِء، َمْوَلى اْلَحاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ
َماِلِك ْبِن َغْنٍم ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر : َوَشِهَد َأْيًضا َأُبو اْلَْمَراِء ُأُحًدا)5(.  س: َقاَل ُمَمَّ

)1( »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 166-164(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2860/5(.)2( »اإلصابة« البن حجر )149/12(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1632/4(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )461/3(.
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 ع: َخاِدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحِديُثُه ِعنَْد َأِب َداُوَد، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)1(.

 جر: َشِهَد َبْدًرا وُأُحًدا، وُيَقاُل َلُه: مول عفراء، وُيقال: مول الارث 
ابن رفاعة)2(.

َأُبو َحَنٍش األَْنَصاِريُّ ڤ.1  3 7

ِذي َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْسَأِل اإِلَماَرَة«)3(.  س: الَّ

َأُبو َحيََّة بُن َعْمٍرو ڤ.1 -3 7

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِه، اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ  خط: ُهَو َأُخو َسْعِد ْبِن َخْيَثَمَة أِلُمِّ
َيْوَم ُأُحٍد)4(.  

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(.  

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2870/5(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )162/12(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )428/9(.
)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.

)5( »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 149(.
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الخاء َحْرف 

َلِميُّ ڤ.1  3 7 َأُبو َخاِلٍد السُّ

 م: َلُه ُصْحَبٌة)1(. 

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َسَكَن اجْلَِزيَرَة، َحِديُثُه ِعنَْد َأْواَلِدِه)2(.

َلِميُّ 1 37 7 َأُبو ِخَداٍش السُّ

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: عمَران بن أب أنس)3(.

َأُبو ِخَداٍش اللَّْخِميُّ ڤ.1    7

 م، مف: له صحبة، عداده ف أهل الشام. روى عنه: عبد الله بن 

مرييز، قوله)4(.

اِم.  ُر، َوَقاَل: ِعَداُدُه ِف َأْهِل الشَّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، فِيَم َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

يٍز َقْوَلُه، َومَلْ َيِزْد َعَلْيِه)5(. َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن ُمرَْيِ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2876/5(.)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 844(.
)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2592(.

)4( »معرفـة الصحابـة« البـن منـده )ص: 849، و850(، »فتـح البـاب فـي الكنـى واأللقاب« له 
أيًضا )2594(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2877/5(.
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 ثغ: َلُه صحبة، عداده ِف أهل الشام. 

روى َعنُْه: َعْبد الله بن مرييز َقْوله)1(. 

َأُبو ِخَزاَمَة اْلُعْذِريُّ ڤ.1 3  7

.  س: َكاَن َيْسُكُن اجْلَنَاِب، َوِهَي َأْرُض ُعْذَرَة َوَبِيًّ

َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)2(.

َأُبـو ُخَزْيَمـَة ْبـُن َأْوِس ْبِن َزْيـِد ْبِن َأْصَرَم ْبـِن َزْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن 1    7
َغْنٍم ڤ.

ُه َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيٍد.   س: ُأمُّ

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

اَن ڤ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َواْنَقَرَض َأْيًضا  َ ِف ِخَاَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوُتُوفِّ

َم ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم مَجِيًعا َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)3(. َوَلُد َأرْصَ

.)4(  ب: َبْدِريٌّ

 بر: شهد بدًرا وما بعدها من املشاهد. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )85/5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )273/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )455/3(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )455/3(.
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وتـوف ِف خافـة ُعْثـَمن بـن عفـان، َوُهَو أخو َمْسـُعود بـن أوس بن أب 
د)1(. ُمَمَّ

 ذت: َشِهَد بْدًرا واملشاهد، وهو الَِّذي وجد زيد بن ثابت معه اآليتني 

من آخر سورة براءة، ُتُوّف زمن عثمن)2(.

َأُبو اْلَخطَّاِب ڤ.1 7  7

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)3(.

 ثغ: َلُه ُصْحَبٌة، ال يوقف َلُه َعَى اسم.

روى عنه: ثوير بن أب فاختة، ويعد ِف الكوفيني)4(.

َأُبو ُخَنْيٍس اْلِغَفاِريُّ ڤ.1    7

 م: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ف أهل الجاز)5(.

.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ِحَجاِزيٌّ

ْحَـِن ْبـِن َعْبـِد اللِه ْبـِن َأِب َربِيَعـَة، َذَكَرُه  َرَوى َعنْـُه: إِْبَراِهيـُم ْبـُن َعْبـِد الرَّ
ُر)6(. امُلَتَأخِّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1640/4(.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 195(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2876/5(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )91/5(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 846(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2880/5(.
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 كو: َلُه ُصْحَبٌة وروايٌة. 

ْحَِن ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأِب َربِيَعَة )1(.   َرَوى َعنُْه: إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّ

ٍد األَْنَصاِريُّ ڤ.1    7 َأُبو َخلَّ

 س: َكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة)2(.

 م، مف: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: َأُبو َفْرَوة)3(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديُثُه ِعنَْد َأِب َفْرَوَة)4(.

 ثغ: َلُه صحبة، ال يوقف َلُه َعَى اسم وال نسب)5(.

َباِحيُّ ڤ.1    7 َأُبو َخْيَرَة الصُّ

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه حديًثا)6(.

 م، ع: وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: مقاتل بن مهام)7(. 

 مف: َلُه ُصْحَبة، َوفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)8(.

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )340/2(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )186/8(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 843(، »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2611(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2875/5(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )92/5(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )429/9(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )ص: 850(، و)2877/5(.
)8( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2631(.



567 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

ث عنه: معقل   كو: روى عـن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديثـه ف البرصيني، حـدَّ
ابن مهام)1(.

 وقال أيًضا: كو: له صحبٌة وروايٌة، ومل يرو عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من هذه 
القبيلة سواه)2(.

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )31/2(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )210/5(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ال الدَّ َحْرف 

ْحَداحِ اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 -  7 َأُبو الدَّ

 ع: َبـاَع َحاِئَطـُه ِمـَن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِنَْخَلٍة ِف اجْلَنَِّة َوفِيـِه َنَزَلْت: ژۉ ې 
ې ې ې ى ىژ ]البقرة: 245[)1(.

 مف: َلُه ُصْحَبة.

روى َعنُه: عبد الله بن َمْسُعود، َوَجابِر بن َسُمَرة. 

ُسول ملسو هيلع هللا ىلص)2(. توّف ِف َحَياة الرَّ

َة اْلَبَلِويُّ ڤ.1    7 َأُبو ُدرَّ

 ن، م:  َلُه ُصْحَبٌة، وشهد فتح مرص، وال تعرف له رواية)3(.

ُر،  ، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة فِيَم َحَكاُه امُلَتَأخِّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2882/5(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2688(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )518/1(، »معرفة الصحابة« البن منده 
)ص: 854(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2884/5(.



569 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

 بر: َلُه ُصْحَبٌة، ذكره َأُبو َسِعيد بن يونس فيمن شهد فتح مرص من 
الصحابة)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1648/4(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اء الرَّ َحْرف 

َأُبو َرِحيَمَة ڤ.1 7  7

 م: قيل: أبو رخيمة، أتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: السن بن أب السن)1(.

 ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَحَجَمُه)2(.

اِد اللَّْيِثيُّ ڤ.1  7 7 دَّ َأُبو الرَّ

 س: كان يسكن املدينة ببني ليث)3(.

 ب: َكاَن يسكن امَلِدينَة، من بني َلْيث)4(.

 زن: أدرك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمع منه، كان يسكن البادية)5(.

 م: أدرك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحن)6(.

ُر)7(.  ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَم َحَكاُه امُلَتَأخِّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 867(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2895/5(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )454/3(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )126/5(.

)5( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 30(.
)6( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 862(.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2893/5(.



571 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

َأُبو الّردين ڤ.1 73 7

 زن: من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، سكن الشام)1(.

اِر ْبِن 1  7 7 وِم ْبـُن ُعَمْيـِر ْبِن َهاِشـِم ْبِن َعْبِد َمَنـاِف ْبِن َعْبِد الـدَّ َأُبـو الـرُّ
ُقَصيٍّ الَعْبَدِريُّ ڤ.

ُه ُروِميَُّة، َوُهَو َأُخو ُمْصَعِب ْبِن ُعَمرْيٍ ألَبِيِه.   س: ُأمُّ

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشِة  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن َقِديَم اإِلْسَاِم بَِمكَّ َقاَل ُمَمَّ

ْجَرِة الثَّانَِيِة.  ِف اهْلِ

ُد ْبُن إِْسَحاَق ِف ِرَواَيتِِهَم فِيَمْن  َوَقْد َذَكَرُه َأْيًضا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

ِة الثَّانَِيِة.  َهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشِة ِف امَلرَّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َوَشِهَد ُأُحًدا، َوُتُوفِّ

ه َأَمٌة روميٌة.   بر: أخو مصعب بن عمري القريش العبدري، أمُّ

َكاَن ممن هاجر إَِل أرض البشة َمَع أخيه مصعب بن عمري. 

قد هاجر إَِل أرض البشة، وقدم املدينة ومل يقدر له شهودها، وممن مل 
يقدر له شهود بدر مجاعة، وُقتَِل َأُبو الروم يوم الريموك شهيًدا ِف خافة عمر)3(.

ه أمُّ ولد رومية.    ثغ: أخو مصعب بن عمري القريش العبدري. أمُّ

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 30(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )114/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1660/4(.



حابة األماثل 572
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َوَكاَن ممن هاجر إل أرض البشة مع أخيه مصعب بن عمري)1(.

َأُبو ُروِميٍّ ڤ.1 77 7

ُنـوٍب، ُثمَّ َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتاِئًبا،   ع: َكاَن َيبِيـُع الطََّعـاَم، َكاَن ِمْقَراًفا لِلذُّ

َع َلُه)2(. َب بِِه َوَوسَّ َفَرحَّ

َأُبو ُرَوْيَحَة، اْلَخْثَعِميُّ ڤ.1  7 7

 غ: مل يسند عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 مف: َأُخو بَِال بن َرَباح، َلُه ُصْحَبة. روى َعنُه: أهل مرص)4(.

 بر: آخى َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني بال بن رباح مول أب بكر الصديق. 

َوَكاَن بال يقول: َأُبو روحية أخي، َقاَل ل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْنَت َأُخوه، 
َوُهَو َأُخوَك«)5(.

 جر: آخـى النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بينـه وبني بال املـؤذِّن، وُيَقاُل: اسـُمه َعبد الله 
ابن عبد الرحن اخلثعمي.

وأبو روحية مل ُيسنِد َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(. 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2893/5(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )113/5(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )280/4(.

)4( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2863(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1660/4، 1661(.

)6( »اإلصابة« البن حجر )247/12(.



573 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

َأُبو َرْيَحاَنَة األَْنَصاِريُّ ڤ.1  7 7

 س: َصاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َأُبو َرْيَحاَنَة اأْلَْزِديُّ ڤ.1  7 7

 ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َمَطٍر، َوِقيَل: َسْمُعوَن. 

َسَكَن َعْسَقَاَن ُمَرابًِطا)2(. 

 كو: له صحبٌة وروايٌة. 

روى عنه: أبو الصني اهليثم بن شفي، وأبو عي اهلمذان، وكريب بن 
أبرهة األصبحي، وأبو عامر الجري)3(.

َأُبو ِريَمَة ڤ.1 -7 7

 م: له صحبٌة، عداده ف البرصيني، روى عنه: عبد الله بن رباح)4(.

 مف: إَِمام َمْسِجد الارثيني، صى َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

يِّنَي)6(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: اأْلَْزَرُق ْبُن َقْيٍس، ُيَعدُّ ِف اْلَبرْصِ

 ثغ: َرَوى َعنُْه: عبد الله بن رباح. 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2890/5(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )428/9(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )363/4(.

)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 861(.
)5( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2878(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2892/5(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َلُه ُصْحَبٌة، وعداده ِف أهل البرصة)1(.

َأُبو َرْيَطَة ڤ.1  7 7

 ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنََتِه، َذَكَرُه اْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن ِف 
َحاَبِة)2(. الصَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )120/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2896/5(.



575 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

اي الزَّ َحْرف 

ْعَراِء البلوي ڤ.1 77 7 َأُبو الزَّ

، شهد فتح مرص، وال تعرف له رواية)1(.  ن: صحابٌّ

 م: صاحُب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: أبو عبد الرحن البي، عداده ف 
أهل مرص)2(.

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف املرصيني)3(.

ُر، َعْن  نَي فِيَم َحَكاُه امُلَتَأخِّ يِّ  ع: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِعَداُدُه ِف امْلرِْصِ

َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)4(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، عداده ِف أهل مرص)5(.

َأُبو َزْمَعَة اْلَبَلِويُّ ڤ.1    7

 غ: كان من أصحاب الشجرة، سكن مرص. 

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )520/1(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 872(.

)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2959(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2902/5(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )122/5(.
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عريف بالص
َّ
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َّ

الش

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بلغني أن اسم أب زمعة: عبد بن آدم)1(.

 ن: من أصحاب الشجرة. روى عنه: أبو قيس مول بني مجح. 

عداده ف  أهل مرص)2(.

 م: كان من أصحاب الشجرة. روى عنه: أبو قيس مول بني مجح، 
عداده ف أهل مرص، قاله ل أبو سعيد بن يونس)3(.

.)4( َجَرِة، َسَكَن ِمرْصَ  ع: َكاَن ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

 ثغ: ممن بايع حتت الشجرة بيعة الرضوان، سكن مرص. 

اختلف ف اسمه، فقيل: َجْعَفر، وقيل: عبد)5(.

بيعة الرضوان،  بايع  َكاَن من أصحاب الشجرة،  ثغ:  أيًضا  وقال   
سكن مرص وسار إل إفريقية ف غزوة معاوية بن حديج فتوف ِبَا، فأمرهم 
أن يسووا َعَلْيِه قبه، فدفنوه باملوضع املعروف بالبلوية اليوم بالقريوان)6(. 

ْهَراِء اْلَبَلِويُّ ڤ.1 3  7 َأُبو الزَّ

، شهد فتح مرص، ال تعرف له رواية، قاله ل أبو سعيد   م: َصَحاِبٌّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )93/5(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )520/1، 521(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 871(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2900/5(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )341/1(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )122/5، 123(.
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َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

ابن يونس)1(.

، َحَكاُه امُلِحيُل بِِه،   ع: َصَحاِبٌّ اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ
َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)2(.

َأُبو ُزَهْيِر ْبُن ُأَسْيِد ْبِن َجْعَوَنَة ْبِن اْلَحاِرِث النَُّمْيِريُّ ڤ.1    7

 م: وفد عى النَّبيِّ مع قرة بن دعموص، عداده ف أعراب البرصة)3(.

، ِعَداُدُه ِف  يُّ َة ْبِن َدْعُموٍص النَُّمرْيِ  ع، ثغ: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع ُقرَّ
ِة)4(. َأْعَراِب الَبرْصَ

 وقال أيًضا: ثغ: َلُه صحبة، عداده ِف أهل الشام)5(.

َأُبو ُزَهْيٍر النَُّمْيِريُّ ڤ.1 7  7

 م: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ف أهل الشام، روى عنه: أبو مصبح املقرائي)6(.

.)7( اِميِّنَي، َحِديُثُه ِعنَْد: َأِب ُمَصبٍِّح امَلْقَراِئيِّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف الشَّ

َأُبو ِزَياَدَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1    7

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 875(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2904/5(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 870(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2899/5(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )124/5(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )126/5(.
)6( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 869(.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2898/5(.
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 ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ: ژی ی ی ی 

جئژ ]القمر: 47[ )1(.
َأُبو َزْيٍد األَْنَصاِريُّ ڤ.1    7

 بر: جدُّ أب زيد النحوي، صاحب »الغريب«. 

ُهَو من بني الارث بن اخلزرج، له صحبٌة. 

ويكنى أبا زيد من الصحابة أسامة بن زيد، وقطبة بن ُعَمَر، وعامر بن 
حديدة، وثابت بن الضحاك)2(.

َأُبو َزْيٍد اْلَغاِفِقيُّ ڤ.1    7

 م: عداده ف أهل مرص، روى عنه: عمرو بن رشاحيل املعافري)3(.

.)4( ، َحِديُثُه ِعنَْد َأْهِل ِمرْصَ  ع: ِعَداُدُه ِف َأْهِل ِمرْصَ

َأُبو َزْيٍد ڤ.1 -  7

إنه  يقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: السن بن أب السن،  النَّبيَّ  سمع  م:   

عمرو بن أخطب)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2904/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1665/4(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 873(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2903/5(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 875(.
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ْلِت الُمَزِنيُّ ڤ. 1    7 َأُبو ُزَيْيِد ْبُن الصَّ

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديث اخلرص)1(.  م: حدَّ

 ع: اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى اخلَْرِص)2(.

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 875(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2904/5(.
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ني السِّ َحْرف 

اِئِب ڤ.1 7  7 َأُبو السَّ

ِريَن، َوَقاَل: َلُه ُصْحَبٌة، ِعَداُدُه ِف َأْهِل امَلِدينَِة.   ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

َرَوى َعنُْه: َعِيُّ ْبُن حَيَْيى، َوَأْخَرَج َلُه َحِديَث َعْبِد اللِه ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َحيَّاَن)1(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، عداده ِف أهل املدينة)2(.

َأُبو َسْبَرَة ْبُن َأِبي ُرْهِم ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َأِبي َقْيِس ْبِن َعْبِد َودِّ 1    7
اْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ اْلَعاِمِريُّ ڤ.

 . ُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ ُه َبرَّ  س: ُأمُّ

ُد ْبُن ُعَمَر: الَ َنْعَلُم َأَحًدا ِمَن امُلَهاِجِريِن ِمْن َأْهِل َبْدٍر َرَجَع إَِل  َقاَل ُمَمَّ

َة َبْعَد  ُه َرَجـَع إَِل َمكَّ َة َفإِنَّ ـَة، َيْعنِـي َبْعـَد َوَفـاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفنََزهَلَا َغرْيَ َأِب َسـْبَ َمكَّ

َوَفاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفنََزهَلَا َفَكِرَه َذلَِك َلُه امُلْسِلُموَن. 

َأْن  َبْعَد  َفنََزهَلَا  َة  إَِل َمكَّ َرَجَع  َيُكوَن  َأْن  َوَيْدَفُعوَنُه  َذلَِك  ُينِْكُروَن  َوَوَلُدُه 

َهاَجَر ِمنَْها َوَيْغَضُبوَن ِمْن ِذْكِر َذلَِك. 

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )132/5(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2923/5(.
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اَن ڤ)1(. َة ْبُن َأِب ُرْهٍم ِف ِخَاَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َ َأُبو َسْبَ َوُتُوفِّ

ُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف  ُه َبرَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

. اْبِن ُقيَصٍّ

ُهْم ُأمُّ ُكْلُثوٍم  ٌد، َوَعْبُد اللِه، َوَسْعٌد، َوُأمُّ َة ِمَن الَوَلِد: ُمَمَّ َوَكاَن ألَِب َسْبَ
بِنُْت ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َودِّ ْبِن َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسِل 

. اْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ْجَرَتنْيِ مَجِيًعا، َوَكاَنْت َمَعُه ِف اهِلْجَرِة  َة ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة اهْلِ َوَكاَن َأُبو َسْبَ
الثَّانَِيِة اْمَرَأُتُه ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو.

ْبُن  ُموَسى  َيْذُكْرُه  َومَلْ  ُعَمَر،  ْبُن  ُد  َوُمَمَّ إِْسَحاَق،  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َذلَِك  َوَذَكَر 
. ُعْقَبَة َوَأُبو َمْعرَشٍ

َة ْبِن َأِب ُرْهٍم َوَبنْيَ َسَلَمَة ْبِن َسَاَمَة  وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َأِب َسْبَ
اْبِن َوْقٍش.

َهـا َمَع  َة َبـْدًرا، َوُأُحـًدا، َواخْلَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ َقاُلـوا: َوَشـِهَد َأُبـو َسـْبَ
اللِه.  َرُسوِل 

ـَة َبْعـَد َوَفاِة َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفنََزهَلَا َفَكـِرَه َذلَِك َلُه  َوَكاَن َقـْد َرَجـَع إَِل َمكَّ
َة َفنََزهَلَا َبْعَد  امُلْسِلُموَن، َوَوَلُدُه ُينِْكُروَن َذلَِك َوَيْدَفُعوَنُه َأْن َيُكوَن َرَجَع إَِل َمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )5/8(.
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َأْن َهاَجَر ِمنَْها. 

اَن)1(. َة ْبُن َأِب ُرْهٍم ِف ِخَاَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َ َأُبو َسْبَ َوُتُوفِّ

 خ: شهد بدًرا.

د بن ُفَلْيح، عن ُموَسى بن ُعْقَبة، َعِن ابن  َزاِمّي، عن ُمَمَّ َثنَا بذاك اْلِ َحدَّ
ِشَهاب.

ْهِريِّ -فيم بلغني-: ال نعلم أحًدا من أهل بدر رجع إَِل  َوَقاَل غري الزُّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص فنزهلا، وولده  ة فنزهلا غري أب سبة؛ فإنه رجع بعد وفاة َرُسوِل اللَّ َمكَّ

ينكرون ذلك.

َقاَل ابُن إِْسَحاَق: َأُبو سبة بن أب رهم بن َعْبد العزى بن أب قيس بن 
َعْبد ود بن نرص بن مالك بن حسن بن عامر بن ُلَؤّي. 

شهد بدًرا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َ َأُبو سبة ِف خافة ُعْثَمن فيم بلغني)2(. ُتوفِّ

 م، ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َأُخو َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد 

ُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب)3(. ُهَم: َبرَّ ِه، ُأمُّ أِلُمِّ

 بر: هاجر اهلجرتني مجيًعا، وكانت معه ِف اهلجرة الثانية -ِف قول 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )374-373/3(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 189(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 892(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2913/5(.
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ابن إِْسَحاق والواقدي- زوجته أم كلثوم بنت سهيل بن ُعَمَر. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سلمة بن سامة بن وقش.  وآخى َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  وَشِهَد َأُبو سبة بدًرا، وأحًدا وسائر املشاهد كلها َمَع َرُسوِل اللَّ

ه.  ه برة بنت عبد املطلب، فهو أخو أب سلمة بن عبد األسد ألمِّ أمُّ

وقد اختلف ِف هجرته إَِل البشة، ومل خيتلف ِف أنه شهد بدًرا، ذكره 
ابن عقبة وابن إسحاق ف البدريني. 

وتوف َأُبو سبة ِف خافة ُعْثَمن بن عفان)1(.

 ثغ: قديم اإلسام، هاجر اهلجرتني مجيًعا.

وشهد بدًرا، وُأُحًدا، واخلندَق، واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سامة بن وقش.  وآخى َرُسوُل اللَّ

ومل خيتلفوا ِف شهوده بدًرا واملشاهد كلَّها، وإنم اختلفوا ِف هجرته إل 
البشة)2(.

 ذت: قديم اإلسام، يقال: إنه هاجر إل البشة. 

وقد شِهَد بْدًرا واملشاهد بعدها، وهو أخو أب َسَلمة بن عبد األسد، 
ة النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ة بنت عبد املطلب عمَّ وأّمهم َبرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1666/4، 1667(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )135/5(.
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ة وبني َسَلمة بن سامة بن وْقش)1(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص بني أب َسْبَ آَخى َرُسوُل اللَّ

 جر: أحد السـابقني إل اإلسـام وهاجر ال البشـة ف الثانية، ومعه 
أمُّ كلثوم بنت سهيل بن َعمرو َشِهَد َبْدًرا ف قول مجيعهم. 

ه برة بنت عبد املطلب عمة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أخو أب سلمة بن  وأمُّ
ه)2(. عبد األسد ألمِّ

، وقيل: النََّخِعيُّ ڤ.1 3  7 َأُبو َسْبَرَة، اْلُجْعِفيُّ

 م: عداده ف أهل املدينة)3(.

 م: جدُّ خيثمة بن عبد الرحن، عداده ف أهل الكوفة)4(.

ْحَِن، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)5(.  ع: َجدُّ َخْيَثَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

 ثغ: َلُه صحبٌة، سكن الكوفة)6(.

َأُبو ُسْبَرة اأْلََسِديُّ ڤ.1    7

ة)7(. ْحَن بن أب ُسْبَ  مف: َلُه ُصْحَبة، روى َعن: َأبِيه عبد الرَّ

)1( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 196(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )285/12(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 890(.

)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 893(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2915/5(.
)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )133/5(.

)7( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3641(.
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َأُبو َسْبَرَة اْلُجَهِنيُّ ڤ.1 7  7

 ع: ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيِّنَي، َحِديُثُه ِعنَْد َأْواَلِدِه)1(.

 ثغ: يعد ِف أهل املدينة، حديثه عند أوالده)2(. 

َأُبو َسْبَرَة ڤ.1    7

 م: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َقَزَعُة )3(.

َحاَبِة، َرَوى َعنُْه: َقَزَعُة)4(. ُر ِف الصَّ  ع: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

ْرِقيُّ األَْنَصاِريُّ ڤ.1    7 َأُبو السبعِ الزَّ

 بر، ثغ: َلُه صحبٌة، ُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا. اسمه: َذْكَوان بن عبد قيس)5(.

َأُبو ُسَعاٍد ڤ.1    7

.)6(  س: َصاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن ِمرْصَ

َأُبو ُسَعاٍد ڤ.1 -  7

 بر: نزل حص من الصحابة)7(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2914/5(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )134/5(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 891(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2914/5(.
)5(»االستيعاب« البن عبد البر )1667/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )135/5(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )513/9(.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر )1668/4(.
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َأُبو َسْعِد ْبُن َأِبي َفَضاَلَة الَحاِرِثيُّ اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1    7

د بن ُعَمَر: أراه من األنصار، كانت له صحبٌة، وروى   س: قال ُمَمَّ

َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)1(.

 م: َلُه ُصْحَبٌة، روى عنه: زياد بن ميناء)2(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)3(.

 بر، ثغ: َلُه ُصْحَبٌة، يعد ِف أهل املدينة)4(. 

 كر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: زياد بن ميناء، وقدم الشام، وشهد 
الفتوح با)5(.

، َوُيَقاُل: َأُبو َسِعيٍد ڤ.1 7  7 َأُبو َسْعِد اْلَخْيِر، اأْلَْنَماِريُّ

 زن: له حديث)6(.

.)7( ْعَباِنُّ ، َوفَِراٌس الشَّ  ع: َرَوى َعنُْه: َقْيٌس اْلِكنِْديُّ

. وقيل: َعْمرو بن سعد.  بر: له صحبٌة. قيل: اسمه عامر بن سعد، شاميٌّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )392/5(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 884(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2908/5(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1668/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )139/5(.
)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )66/ 262(.

)6( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 36(.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2907/5(.
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.)1( ْعَباِنُّ ، َوَقْيُس بن ُحْجٍر، َوفَِراٌس الشَّ َرَوى َعنُْه: ُعَباَدُة بن َنيِسٍّ

، َوِقيَل: َأُبو َسِعيٍد ڤ.1    7 َأُبو َسْعٍد، الزَُّرِقيُّ

ث عنه: يونس بن ميرسة بن حلبس، وعبد الله   م: له صحبٌة، حدَّ
ابن مرة الزرقي)2(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)3(.

َأُبو َسْعِد بُن َوْهٍب النَّْضِريُّ ڤ.1 3  7

 س: نزل إل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم بني قريظة فأسلم)4(.

 مف: نزل إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم ُقَرْيَظة)5(.

 كو: له صحبٌة، روى عنه: أسامة ابنه)6(.

َأُبو َسِعيِد بُن َأْوِس ْبِن الُمَعلَّى ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعِديِّ 1    7
اْبِن َزْيٍد، واسُم َأِبي َسِعيٍد: الَحاِرث ڤ.

ه ُأَمّيَة بنت ُقْرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي من بني   س: ُأمُّ
ه خالدة بنت عتبة بن  سلمة. فولد أبو سعيد بن أوس بن املعى: سعيًدا، وُأمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1672/4(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 882-881(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2908/5(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )394/5(.

)5( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3368(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )396/1(.
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عبيد بن املعى بن لوذان بن حارثة، من ولد غضب بن جشم بن اخلزرج. 

هـم لبابة بنـت أب لبابة بن عبـد املنذر بن  وعمـًرا، وأمَّ عبـد الرحـن، وأمُّ
رفاعة بن َزْنَب بن زيد بن ُأَمية بن زيد بن مالك من بني عمرو بن عوف بن 

األوس.

هم أمُّ ولد.  وُسهيًا، وأمَّ حسني، وأمُّ

هم عائشة بنت هال بن املعى  وممًدا، وطلحَة، ويوسَف، وأيوَب، وأمُّ
ابن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد. 

هم أمُّ ولد.  وعبَد الله، وغياَن، وأمَّ البنني، وأمُّ

ها ُنسيبة بنت رافع بن املعى بن لوذان بن حارثة. وأمَّ الارث، وأمُّ

قـال ممـد بـن عمـر: أبـو سـعيد بـن املعى أسـنُّ من ممـود بـن الربيع، 
وممود بن لبيد. 

وتوف أبو سعيد سنة أربع وتسعني)1(.

َماَت سنة َأربع َوسبعني، َوُهَو َأُخو ِهَال بن امُلَعىَّ بن لوذان   ب: 
ِذي ُقتَِل ببدٍر.  الَّ

َوقد قيل: إِن اسمه َرافع)2(.

َأُبو َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 7  7

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )563/6(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )451/3(.
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 م: له صحبٌة، وكانت حتته أسمء بنت يزيد بن السكن)1(.

ِريَن،  َكِن ْبِن َعْمٍرو، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َزْوُج َأْسَمَء بِنِْت َيِزيَد ْبِن السَّ

.)2( ، َقاَلُه ُسَلْيَمُن: َأُبو َسْعٍد اخْلرَْيِ َوُهَو ِعنِْدي: َأُبو َسِعيِد ْبُن امُلَعىَّ

َأُبو َسِعيٍد َمْوَلى َأِبي ُأَسْيٍد ڤ.1    7

 مف: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: َأُبو َنضة)3(.

َحاَبِة)4(. ُر ِف الصَّ َة َمْقَتَل ُعْثَمَن ڤ، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ  ع: َرَوى َعنُْه َأُبو َنْضَ

َأُبو َسِعيٍد ڤ.1    7

 م: أتى النًّبيًّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده ف أهل الشام)5(.

ام.  مف: َلُه صحبٌة، عداده ِف أهل الشَّ

روى َعنُه: اْلَاِرث بن ُعَمرْي اأْلَْشَعِري اِلميِص)6(.

 بر: لـه صحبـٌة. روى عنـه: الـارث بن يمجد األشـعري. حديثه ف 
الشاميني)7(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2910/5(.)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 886(.
)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3202(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2911/5(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 887(.
)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3203(.

)7( »االستيعاب« البن عبد البر )1671/4(.
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َأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة الَهاِشِميُّ 1    7
األَْنَصاِريُّ ڤ.

ه أمُّ سفيان بنت زيد بن العّطاف بن ضبيعة بن زيد، من بني   س: ُأمُّ

َعْمرو بن عوف. 

ُموس بنت  هم الشَّ فولد أبو سفيان بن الارث: عبَد الرحن، ومتيمَة، وأمُّ
ع، من بني َعْمرو بن عوف. النعمن بن عامر بن ُممِّ

شهد أبو سفيان ُأُحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا، وهو أبو البنات الذي قال 

لرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأَقاتُِل ُثمَّ َأْرِجُع إَِل َبنَاِت«، فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص : »َصَدَق 

اللَه«. يعني: أخلص فرزق الشهادة)1(.

 بر: ُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا. وقيل: بل ُقتَِل يوم خيب شهيًدا)2(.

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني ِف َخْيَب)3(.

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

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )293/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1677/4(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.

)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.
)5( »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 149(.
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 جر: ابُن َعمِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه من الرضاعة أرضعتهم حليمة 
السعدية.

ه إل مكة فأسلم.  وأسلم َأبو سفيان ف الفتح لقي النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو متوجِّ

شهد ُحنَينًا، فكان ممن ثبت مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َأُبو ُسْفَيان بُن ُحَوْيِطب ْبِن َعْبِد الُعزَّى الُقَرِشيُّ الَعاِمِري1ُّ -  7

 بر: ُقتَِل يوم اجلمل، أسلم َمَع أبيه يوم الفتح، وأبوه من أسن الصحابة)2(.

َأُبو ُسْفَياَن ْبُن ِمْحَصٍن ڤ.1    7

 م: َحجَّ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َعِديٌّ َمْوَل ُأمِّ َقْيٍس )3(.

ُر   ع: َحجَّ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َعِديٌّ َمْوَل ُأمِّ َقْيٍس، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

َم ُهَو َأُبو ِسنَاٍن)4(. َوَقاَل: َأُبو ُسْفَياَن، َوُهَو َوْهٌم، إِنَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. َرَوى َعنُْه: َعِديٌّ َمْوَل ُأمِّ َقْيٍس )5(.  ثغ: َحجَّ َمَع َرُسوِل اللَّ

َأُبو ُسْفَياَن بُن َوْهِب بِن َرِبيَعَة بِن َأَسِد بِن ُصَهْيِب بِن َماِلِك 1 7  7
ابِن َكِبيِر بِن غنٍم اأَلَسِديُّ ڤ.

)1( »اإلصابة« البن حجر )303/12، 305(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1677/4(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 878(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2906/5(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )149/5(.
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.)1(  ب: َبْدِريٌّ

َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد اأَلَسِد ْبِن ِهَلِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، 1  - 7
، َواْسُم َأِبي َسَلَمَة: َعْبُد اهلِل ڤ. الَمْخُزوِميُّ

 . ُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ ُه َبرَّ  س: ُأمُّ

ُهْم ُأمُّ  ُة، َوُأمُّ َوَكاَن ألَِب َسـَلَمَة ِمـَن اْلَوَلِد: َسـَلَمُة، َوُعَمُر، َوَزْينَـُب، َوُدرَّ
َسَلَمَة َواْسُمَها: ِهنٌْد بِنُْت َأِب ُأَميََّة ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، 

ْجَرِة إَِلْيَها. َوَوَلَدْت َزْينََب بَِأْرِض اْلََبَشِة ِف اهْلِ

ْجَرَتنْيِ مَجِيًعا، َوَمَعُه اْمَرَأُتُه  َقاُلوا: َوَكاَن َأُبو َسَلَمَة ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة ِف اهْلِ
َواَياِت)2(. ُأمُّ َسَلَمَة بِنُْت َأِب ُأَميََّة فِيِهَم مَجِيًعا، ُمَْمٌع َعَى َذلَِك ِف الرِّ

ه.  خ: أخو َأِب سبة ألُمِّ

ِه  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َأُبو َسَلَمة ْبُن َعْبِد األََسد ْبِن ِهَال ْبُن َعْبِد اللَّ وَأْخَبَ
ة اْبنَُة َعْبد امُلطَِّلب  هم َبرَّ ِه، وُأمُّ َة ْبِن َأِب ُرْهٍم أِلُمِّ اْبِن ُعَمَر بن مزوم أخو َأِب َسْبَ

اْبِن َهاِشم)3(.

.)4(  ص: َبْدِريٌّ ُمَهاِجٌر ِهْجَرَتنْيِ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )451/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )221-220/3(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )523/1(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )235/1(.
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 م: أخو النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة)1(.

 . ْجَرَتنْيِ لنِِي، ُذو اهْلِ ابِِقنَي اأْلَوَّ  ع: ِمَن السَّ

َ َعَى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد ُأُحٍد)2(. ُتُوفِّ

ه برة بنت عبد املطلب بن هاشم.  ِه بن عبد األسد. وأمُّ  بر: اسمه: َعْبد اللَّ

َكاَن ممن هاجر بامرأته أم سلمة بنت أب أمية إل أرض البشة، ثم شهد 
بدًرا بعد أن هاجر اهلجرتني، وُجِرَح يوم ُأُحٍد جرًحا اندمل ثم انتقض فمت 

منه، وذلك لثاث مضني جلمدى اآلخرة سنة ثاث من اهلجرة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص امرأَته أمَّ سلمة ڤ)3(. ج َرُسوُل اللَّ وتزوَّ

تِِه:  َضاَعِة، َواْبُن َعمَّ ، َأُخو َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ يُِّد الَكبرِْيُ  ذس: السَّ

َة بِنِْت َعْبِد امُلطَِّلِب. َبرَّ

، َهاَجَر إَِل الََبَشِة، ُثمَّ َهاَجَر إَِل امَلِدْينَِة، َوَشِهَد  لنِْيَ ابِِقنْيَ األَوَّ َوَأَحُد السَّ

بدًرا، َوَماَت َبْعَدَها بَِأْشُهٍر. 

ا. مِهَ َوَلُه َأْواَلٌد َصَحاَبٌة: َكُعَمَر، َوَزْينَب، َوَغرْيِ

َج ِبَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. ُة َزْوَجتِِه ُأّم َسَلَمَة، َتَزوَّ َومَلَّا اْنَقَضْت ِعدَّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 878(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2905/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1682/4(.



حابة األماثل 594
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َوَرَوْت َعـْن َزْوِجَهـا َأِب َسـَلَمَة الَقْوَل ِعنْـَد امُلِصْيَبِة، َوَكاَنـْت َتُقْوُل: َمْن 
ِه، َفَلمَّ ُفتَِح  ِلُفَها ِف ُمَصاِبَا بِِه بِنَظِـرْيِ َخـرْيٌ ِمـْن َأِب َسـَلَمَة، َوَمـا َظنَّْت َأنَّ اللـَه خُيْ

، اْغَتَبَطْت َأّيَم اْغتَِباٍط. َعَلْيَها بَِسيِِّد الَبرَشِ

َماَت َكْهًا، ِف َسنَِة َثَاٍث ِمَن اهِلْجَرِة ڤ.

َة، ِعنْـَد ُنُزْوِل   َرَجـع -يعنـي من البشـة- ِحنْيَ َسـِمع بِإِْسـَاِم َأْهـِل َمكَّ
ُسْوَرة َوالنَّْجِم)1(.   

َأُبو َسْلَمى ڤ.1 3- 7

 س: َراِعي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 لح: راعي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، مل يرو َعنُه إاِلَّ َأُبو َسام البي)3(.

 زن: عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان راعي غنم)4(.

 زن: خادم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ، روى حديثه سابق بن ناجية)5(.

 م: صاحب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وراعيه. 

روى عنه: أبو سام األسود، وعباد بن عبد الصمد)6(.

)1( »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 150، 151(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )180/8(، و)436/9(.

)3( »المنفردات والوحدان« لإلمام مسلم )رقم: 57(.
)4( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 33(.
)5( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 32(.

)6( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 893(.
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 مف: راعي النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى َعنُه: َأُبو َسام اأْلسود، َوعباد بن عبد 
مد)1(. الصَّ

 ع: َراِعي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَصاِحُبُه)2(.

 كر: راعي النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. يقال: إن اسمه حريث، َخَدم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: أبو سام ممطور األسود وذكر عنه ف بعض طرق الديث أنه 
سمع منه بدمشق. وف رواية: ف مسجد حص. وف أخرى: ف مسجد الكوفة.

ولعله سمع منه ف اجلميع. 

وروى عنه أيًضا: عباد  بن عبد الصمد)3(.

ْمحِ ڤ.1  - 7 َأُبو السَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  ل، ب: َخاِدُم َرُسوِل اللَّ

لُّ ْبُن َخِليَفَة)5(.  م، مف، ع: َخاِدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: ُمِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. قيل:  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص. ويقال لـه: خادُم َرُسـوِل اللَّ  بر: مـول َرُسـوِل اللَّ
اسمه إياد)6(.

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3708(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )275/66(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2915/5(.

)4( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1547(، »الثقات« البن ِحبَّان )452/3(.
)5( »معرفـة الصحابـة« البـن منـده )ص: 897(، »فتـح البـاب فـي الكنـى واأللقـاب« البن منده 

)3630(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2920/5(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1684/4(.
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 جو: َخاِدم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َوقيل: مول النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ـبَّاِق ْبِن 1 7- 7 ـَناِبِل ْبُن َبْعـَكِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبـِن َعِميَلَة ْبِن السَّ َأُبـو السَّ
اِر ْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ الَعْبَدِريُّ ڤ. َعْبِد الدَّ

ُه َعْمَرُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َأِب َعْمٍرو ِمْن َبنِي ُعْذَرَة، َوُهَو َصاِحُب   س: ُأمُّ

ُسَبْيَعَة بِنِْت اْلَاِرِث األَْسَلِميَِّة)2(.

ُه َعْمَرُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َأِب َعْمٍرو ِمْن َبنِي ُعْذَرَة.   وقال أيًضا س: ُأمُّ

ُه ُأمُّ ُحَْيٍد بِنُْت ُبَجرْيِ ْبِن َأِب َيِزيَد  نَابِِل ْبُن َبْعَكٍك: ُمْسِلًم، َوُأمُّ َفَوَلَد َأُبو السَّ

اِر.  بَّاِق ْبِن َعْبِد الدَّ اْبِن َعاِمِر ْبِن اْلَاِرِث ْبِن السَّ

ـِذي َخَطـَب ُسـَبْيَعَة بِنْـَت  ـَة، َوُهـَو الَّ ـنَابِِل َيـْوَم َفْتـِح َمكَّ َوَأْسـَلَم َأُبـو السَّ

نَابِِل َبْعَد  اْلَاِرِث اأْلَْسَلِميََّة َبْعَد َوَفاِة َزْوِجَها َسْعِد ْبِن َخَوَلَة، َوَبِقَي َأُبو السَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َزَماًنا )3(. َرُسوِل اللَّ

 ط: من مسلمة الفتح)4(.    

 غ: بلغني أن اسمه حبة بن بعكك، سكن الكوفة)5(. 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 34(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )10/8(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )67/6(.

)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 55(.
)5( »معجم الصحابة« للبغوي )193/2(.
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 بش: اسمه حبة بن بعكك بن الارث بن حزن بن السباق توىف باملدينة)1(.

 م: روى عنه: األسود بن يزيد، عداده ف أهل الكوفة)2(.

َفِة، َسَكَن الُكوَفَة)3(.  ع: اْسُمُه: َعْمٌرو، َوِقيَل: َحبَُّة، ُذِكَر ِف امُلَؤلَّ

 بر: أبـو السـنابل القـريش العامري، وهو مشـهور بكنيتـه، وهو الذي 
خطب سبيعة األسلمية عند وفاة زوجها)4(.

ه عمرة بنت أوس، من بنى عذرة ابن سعد هذيم.   بر: أمٌّ

قيل: اسمه حبة بن بعكك، من مسلمة الفتح، َكاَن شاعًرا، ومات بمكة. 

روى عنه: األسود بن َيِزيد قصته َمَع سبيعة األسلمية)5(.

فة قلوبم، َوَكاَن شاعًرا، وسكن   ثغ: أسلم ِف الفتح، وهو من املؤلَّ
الكوفة)6(.

َة ْبِن َكِبيِر ْبِن 1  - 7 َأُبو ِسَناِن ْبُن ِمْحَصِن ْبِن ُحْرَثاَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُمرَّ
َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ڤ.

َ َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَارِصٌ َبنِي ُقَرْيَظَة)7(.  س: َشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا َواخْلَنَْدَق، َوُتُوفِّ

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 43(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2919/5(.)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 900(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )318/1(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1684/4(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )156/5(.
)7( »الطبقات الكبير« البن سعد )87/3(.
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 ق: َشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا َواخْلَنَْدَق.

وهو أول من بايع َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بيعَة الّرضوان)1(.

 ب: َأُخو عكاشة بن ُمصن)2(.

 كو: أخو عكاشة بن مصن، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.   

َأُبو ِسَناِن ْبُن َوْهٍب اأْلََسِديُّ ڤ.1  - 7

َجَرِة.  َت الشَّ ُل َمْن َباَيَع حَتْ  م، ع: َأوَّ

، َوِزرُّ ْبُن ُحَبْيٍش)4(. ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ

َأُبو ُسوٍد التَِّميِميُّ ڤ.1  - 7

 م، ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َقاَل اْبُن َأِب َعاِصٍم: ُهَو َوالُِد َوِكيِع ْبِن َأْسَوَد )5(.

َأُبو ُسَوْيٍد ڤ.1 -- 7

َحاَبِة)6(.  ع: َرُجٌل ِمَن الصَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 274(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )453/3(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )443/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2913/5(، و»معرفة الصحابة« البن منده )ص: 890-889(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 897(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2921/5(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2921/5(.
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 مف: َلُه ُصْحَبة، حدث َعن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ُرِوَي َعنُه: عَباَدة بن نيس)1(.

ٍم ڤ.1  - 7 َأُبو َسلَّ

 م: َخاِدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: سابق)2(.

 ع: َخاِدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َسابُِق ْبُن َناِجَيَة)3(.

َأُبو َسيَّاَرَة الُمُتِعيُّ ڤ.1 7- 7

 م: روى عنه: سليمن بن موسى، عداده ف أهل الشام)4(.

اِميِّنَي، َرَوى َعنُْه: ُسَلْيَمُن ْبُن ُموَسى، َواْسُمُه اْلَاِرُث   ع: َحِديُثُه ِف الشَّ

اُر)5(. اْبُن ُمْسِلٍم، َقاَلُه اْلَبزَّ

 نق: َحِديثه ِف الشاميني، َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية)6(.

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3684(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 903(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2917/5(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 901(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2922/5(.

)6( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )3181(.
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َأُبو َشاة الَيَماِنيُّ الَكْلِبيُّ ڤ.1    7

 زن: كتب له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص كتاًبا ملا فتح مكة، قام النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خطيًبا، 

َة«، فقام أبو شاه فقال: يا َرُسول  فقال: »إِنَّ اللَه ۵ َحَبَس اْلِفيَل َعْن َأْهِل َمكَّ
اللَه، أكتب ل فقال: »اْكُتُبوا أِلَِب َشاٍة«)1(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص. َفَقاَل َأُبو   بـر: رجـٌل من أهـل اليمن، حض خطبة َرُسـوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْكُتُبوا  ِه -يعني اخلطبة-، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ شاه: اكتبها ل َيا َرُسوَل اللَّ
أِلَِب َشاٍة«. 

من رواية أب هريرة)2(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو من أهل اليمن)3(.

َأُبو ُشَعْيٍب اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 3  7

 زن: صنع لَرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص طعاًما. روى حديثه أبو مسعود)4(.

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 38(.
)3( »إكمال اإلكمال« البن نقطة )6933(.)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1687/4(.

)4( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 37، 38(.
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ْعَوِة، َكاَن ُغَاُمُه َلَّاًما.   ع: َصاِحُب الدَّ

َرَوى َعنُْه: َأُبو َمْسُعوٍد، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه)1(.

أبو شقرة التَِّميِميُّ ڤ.1    7

 زن: حديثه: عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َرَأْيُتم الِعيَّ َعَل ُرؤِسُكم ِمْثَل 
م َصَلة«. روى عنه: ملد بن عقبة)2(. ه َل ُيْقَبل َلُ َأْسنَِمِة الَبِعِي، َفَأْعلُِموُهم َأنَّ

 م: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ملد بن عقبة)3(.

ُموِس اْلَبَلِويُّ ڤ.1 7  7 َأُبو الشُّ

 س: َكاَن َينِْزُل َجنََفا، َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

.)5(  وقال أيًضا: س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل ِمرْصَ

 م: سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة تبوك، روى عنه: مطري أبو سليم)6(.

 مف: كنت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َغْزَوة َتُبوك. روى َعنُه: مطري َأُبو سليم 
َعنُه)7(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2927/5(.
)2( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 39(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 916(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )271/5(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )514/9(.

)6( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 912(.
)7( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3849(.
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 ع: َشِهَد َتُبوًكا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص غزوة تبوك)2(.  بر: له صحبٌة، شهد َمَع َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص غزوة تبوك)3(.  ثغ: شهد مع َرُسوِل اللَّ

َأُبو َشْهٍم، يقال: َزْيُد ْبُن َأِبي َشْيَبَة ڤ.1    7

 م: روى عنه: قيس بن أب حازم، عداده ف أهل الكوفة)4(.

ُه َبْعُضُهْم َواَل َيْثُبُت)5(.  ع: َرَوى َعنُْه: َقْيُس ْبُن َأِب َحاِزٍم، َسمَّ

 وقال أيًضا ع: َكاَن َرُجـًا َبطَّـااًل، َأَتـى النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لُِيَباِيَعـُه، َفَأَبـى َأْن 
ُيَباِيَعُه، َفَتاَب، ُثمَّ َباَيَعُه)6(.

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

روى عنه: قيس بن أب حازم، وأبو شهم اخلارجي من بني متيم)7(.

 بر: قيـل: اسـمه َيِزيـد بـن أب شـيبة، لـه صحبـٌة وروايـٌة، معـدوٌد ِف 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بيده)8(. الكوفيني من الصحابة، بايعه َرُسوُل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2929/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1689/4(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )167/5(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 917(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1201/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2932/5(.

)7( »اإلكمال« البن ماكوال )400/4(.
)8( »االستيعاب« البن عبد البر )1690/4(.



603 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

 ثغ: لـه صحبـٌة، َكاَن َرُجـًا َبطَّااًل، َأَتـى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لُِيَباِيَعـُه، َفَتاَب، ُثمَّ 
َباَيَعُه )1(.

َأُبو َشْيَبَة اْلُخْدِريُّ ڤ.1    7

 س: مل نجد اسمه ونسبه ف كتاب »األنصار«، وقد روى َعْن َرُسوِل اللِه 
ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

 زن: كان بناحية أرض الروم، عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َقاَل: 
َل إَِله إِلَّ الله َدَخَل اجَلنَّة«)3(.

 م: له صحبٌة، عداده ف أهل الجاز. 

روى حديثه: يونس بن الارث، عن مرشس)4(.

.)5(  ع: ِحَجاِزيٌّ

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بحديٍث واحد.   كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، حدَّ

روى عنه: والد مرشس. 

وكان فيمن غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية)6(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )168/5(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )356/5(.

)3( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 38(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 911(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2929/5(.
)6( »تاريخ دمشق« البن عساكر )66/ 290(.



حابة األماثل 604
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ثغ: قيل فيه: اخلضي؛ ألنه كان يبيع اخلض.

صحابٌّ من أهل الجاز، وقيل: هو أخو أب سعيد اخلدري، والله أعلم)1(.

َأُبو َشْيخِ ْبُن ُأَبيِّ ْبِن َثاِبِت ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َحَراٍم ڤ.1    7

 بر: شهد بدًرا، وُقتَِل يوم بئر معونة شهيًدا)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )168/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1690/4(.



605 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

اد الصَّ َحْرف 

َأُبو َصْخٍر الُعَقْيِليُّ ڤ.1 -  7

 زن: حديثه: »َرَأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْمِيِ ِف ُطُرِق امَلِدْينَِة«)1(.

 م: روى عنه: عبد الله بن قدامة، ذكره مسلم بن الجاج ف الصحابة)2(.

ِه بن   بر: رجٌل من بني عقيل، له صحبٌة وروايٌة. قيل: اسمه َعْبد اللَّ
قدامة. 

ـِه بُن شـقيق حديًثا حسـنًا ِف أعام النبوة، وشـهادة  روى عنـه: َعْبـد اللَّ
اليهودي له، وهو يود باملوت، بأنه موجودة صفته ف التوراة)3(.

َأُبو َصِفيََّة ڤ.1    7

 م: عداده ف املهاجرين مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ُر)5(.  ع: ِعَداُدُه ِف امُلَهاِجِريَن، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 41(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 919(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1691/4(.

)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 925(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2938/5(.



حابة األماثل 606
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 زن: َأَحُد موال َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، رأوه ُيَسبِّح بالنوى)1(.

 بر، ثغ: مول َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن من املهاجرين)2(.

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 41(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1694/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )175/5(.



607 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

اد الضَّ َحْرف 

َأُبو ُضَباحِ ْبُن َثاِبِت ْبِن النُّْعَماِن اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 7  7

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني ِف َخْيَب)1(.  

 ع: اْسُتْشِهَد بَِخْيَبَ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِقيَل: َأُبو َصَباٍح)2(.

 بر: قيل: اسمه النعمن. وقيل: عمري بن ثابت بن النعمن ابن أمية بن 
امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس.

شهد بدًرا، وأحًدا، واخلندق، والديبية، وُقتَِل يوم خيب شهيًدا، ضبه 
رجٌل منهم بالسيف، فأطّن قحف رأسه)3(. 

َأُبو َضِبْيٍس اْلُجَهِنيُّ ڤ.1  7 7

 س: َأْسَلَم َقِديًم، َوَكاَن َمَع ُكْرِز ْبِن َجابٍِر اْلِفْهِريِّ ِحنَي َبَعَثُه َرُسوُل اللِه 

ِذيَن َأَغاُروا َعَى لَِقاِح َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِذِي اجْلَْدِر،  ًة إَِل اْلُعَرنِيِّنَي الَّ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِ

ْجَرِة. اٍل َسنََة ِستٍّ ِمَن اهْلِ َوَذلَِك ِف َشوَّ

)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2941/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1695/4(.



حابة األماثل 608
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َجَرِة َبْيَعَة  َت الشَّ َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َذلَِك اْلَُدْيبَِيَة، َوَباَيَع حَتْ
َة. ْضَواِن، َوَشِهَد َفْتَح َمكَّ الرِّ

َوَكاَن َيْلَزُم الَباِدَيَة، َوَماَت ِف آِخِر ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

َة، َذَكَرُه امُلِحيُل َعَى  ْسَكنَْدِريَّ  ع: َلُه ِذْكٌر فِيَمْن َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَزَل اإْلِ
َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى َأنَّ اْلَواِقِديَّ َحَكاُه)2(.

 ثغ: له صحبٌة، وشهد بيعة الرضوان وفتح مكة، ومات آخر خافة 
معاوية)3(.

 ذت: َكاَن يلزم البادية، وبايع حتت الشجرة، وشهد الفتح)4(.

َأُبو ُضَمْيَرَة َمْوَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص1 73 7

 ق: كان مما أفاء الله عى َرُسولِِه، وكان من العرب، فأعتقه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
وكتب له كتاًبا، هو ف يد ولده، باإليصاء به وبأهل بيته)5(.

 زن: مول َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، كتب له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص كتاًبا نسخته: 
َة َوأِلَْهِل َبْيتِِه«)6(. ٍد َرُسوِل اللِه أِلَِب ُضَمْيَ ِحيم: ِمْن ُمَمَّ ْحَِن الرَّ »بِْسِم اللِه الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )265/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2942/5(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )184/5(.
)4( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/  557(.

)5( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 148(.
)6( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 41، 42(.



609 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

 ع: َكاَن ِمـَن اْلَعـَرِب ِمـْن ِحْـرَيٍ َكَتَب َلـُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأِلَْهـِل َبْيتِِه ِكَتاًبا، 
ا، َقاَلُه اْبُن َسْعٍد)1(.  َوَأْوَص امُلْسِلِمنَي ِبِْم َخرْيً

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2939/5(.



حابة األماثل 610
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اء
َّ

الط َحْرف 

َأُبو َطِليٍق اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.1  7 7

 زن: سكن الكوفة، حديثه: عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُعْمَرٌة ِف َرَمَضاَن َتْعِدُل 
ًة«)1(. َحجَّ

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)2(.

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 42(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2944/5(.



611 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

اء
َّ

الظ َحْرف 

َأُبو َظْبَيَة ڤ.1 77 7

 س، جو: َصاِحُب ِمنَْحِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 مف، ع: َصاِحُب ِمنَْحِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِحيح)2(. روى َعنُه: َأُبو َسام البي، َوَقاَل َبعضهم: َأُبو سلمى َوُهَو الصَّ

 بر: َصاِحـُب ِمنَْحـِة َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص. روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: 
ُه،  ِه، َوَل إَِلَه إِلَّ اللَّ ِه، َواحَلْمُد لِلَّ »َبٍخ َبٍخ َخٌْس َما َأْثَقَلُهنَّ ِف امْلِيَزاِن: ُسْبَحاَن اللَّ
الِِح«)3(. ِه، َوامُلؤِمُن َيُموُت َلُه الَوَلُد الصَّ َة إِلَّ بِاللَّ ، َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ ُه َأْكَبُ َواللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )180/8(، »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 202(.

)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )4131(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2947/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1700/4(.



حابة األماثل 612
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ْ
الَعني َحْرف 

َأُبو َعاِمٍر اأَلْشَعِريُّ ڤ.1  7 7

نَي َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َمَعُه   س: َكاَن مِمَّْن َقِدَم ِمَن األَْشَعِريِّ

َه إَِل َأْوَطاٍس  ، َوَبْعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحننَْيٍ ِف آَثاِر َمْن َتَوجَّ َة َوُحننَْيٍ َفْتَح َمكَّ
ِكنَي ِمْن َهَواِزَن. ِمَن امُلرْشِ

َز ِمنُْهْم َرُجٌل،  َوَعَقَد َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لَِواًء، َفاْنَتَهى إَِل َعْسَكِرِهْم، َفَبَ
َز َلـُه َأُبو َعاِمـٍر، َفَقَتَلُه َأُبو َعاِمـٍر َحتَّى َقَتَل ِمنُْهْم تِْسـَعًة  َفَقـاَل: َمـْن ُيَبـاِرُز؟ َفَبَ
َب َأَبا َعاِمٍر، َفَأْثَبَتُه، َفاْحُتِمَل  ُمَباَرَزًة، َفَلمَّ َكاَن اْلَعارِشُ َبَرَز َلُه َأُبو َعاِمٍر، َفَضَ
َوبِِه َرَمٌق، َواْسـُتْخِلَف َأَبا ُموَسـى األَْشـَعِريَّ َعـَى َمَكانِِه، َوَأْخَبَ َأُبـو َعاِمٍر َأَبا 
ْفَراِء، َوَأْوَص َأُبو َعاِمٍر إَِل َأِب ُموَسى،  ُموَسى؛ َأنَّ َقاتَِلُه َصاِحُب اْلِعَمَمِة الصَّ

اَيَة، َوَقاَل: اْدَفْع َقْوِس َوِسَاِحي لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَدَفَع إَِلْيِه الرَّ

ُه َعَلْيِه، َوَقَتَل َقاتَِل َأِب  َوَماَت َأُبو َعاِمٍر، َفَقاَتَلُهْم َأُبو ُموَسى َحتَّى َفَتَح اللَّ
َعاِمٍر، َوَجاَء بَِفَرِسِه َوِسَاِحِه َوَتِرَكتِِه إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدَفَعُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

تِي ِف اجَلنَِّة«)1(. ُهمَّ اْغِفْر ألَِب َعاِمٍر، َواْجَعْلُه ِمْن َأْعَل ُأمَّ إَِل اْبنِِه، ُثمَّ َقاَل: »اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )274/5(.



613 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن األَْشَعِرّيني)1(.  خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

 ، ِميُّ ـاِميِّنَي، َذَكـَرُه اْلَْضَ  ع: َحِديُثـُه ِعنْـَد: اْبنِـِه َعاِمـٍر، ِعَداُدُه ِف الشَّ

.)2( اْسُمُه: َعْبُد اللِه ْبُن َوْهٍب، َوُهَو َعمُّ َأِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ

 بر: عمُّ أب ُموَسى األشعري. اسمه: عبيد بن سليم بن حّضار بن 
حرب.

 َكاَن َأُبو عامر َهَذا من كبار الصحابة، ُقتَِل يوم حنني أمرًيا لَِرُسوِل اللَِّه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بقتله رفع يديه يدعو له أن  ملسو هيلع هللا ىلص َعَى طلب أوطاس، فلم أخب َرُسوُل اللَّ

يعله اللَّه فوق كثري من خلقه)3(.

ْحَمِن َوِقيَل: َأُبو َعْبِد اهلِل اْلُجَهِنيُّ ڤ.1  7 7 َأُبو َعْبِد الرَّ

 س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)4(.

.)5(  ن: له صحبٌة، وهو يعّد ف  أهل مرص. يقال له: الَقْينِيُّ

 ن: له صحبٌة. روى عنه: أبو عبد الرحن البي. وقيل: إن شيخ البي، 
يكنى أبا عبد الرحن)6(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 346(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2963/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1704/4(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )267/5(.

)5( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )522/1(.

)6( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )522/1(.
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.)1( ، ُيَقاُل َلُه: الَقْينِيُّ  ع: َسَكَن ِمرْصَ

نَي فِيَم َحَكاُه امُلِحيُل بِِه َعَى َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)2(. يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف امْلرِْصِ

 بر: له صحبٌة، مرصي)3(.

 بر: له صحبٌة، عداده ف أهل مرص. روى عنه: أبو اخلري الَيَزِنّ حديثني: 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأَنا َراكٌِب َغًدا إِْن َشاَء اللُه إَِل الَيُهوِد َفَل  أحدمها: أن َرُسوَل اللَّ

َلِم، َوإَِذا َسلَُّموا َعَلْيُكم، َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكم«. َتْبَدءوُهم بِالسَّ

واآلخر: أّن َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »ُطوَبى ملَِْن َرآيِن َوآَمَن ِب، ُثمَّ ُطوَبى 
َبَعنِي َوَلْ َيَريِن«. ملَِْن آَمَن ِب واتَّ

َيِزيد بن أب حبيب، َعْن أب اخلري  َعْن  إِْسَحاَق،  د بن  كامها عند ُمَمَّ
ْحَِن اجلهني)4(. ، َعْن أب َعْبد الرَّ ِه اْلَيَزِنّ مرثد بن َعْبد اللَّ

 ثغ: له صحبٌة، سكن مرص)5(.

ْحَمِن اْلِفْهِريُّ الُقَرِشيُّ ڤ.1  7 7 َأُبو َعْبِد الرَّ

 س: َسِمْعُت َمْن َيْذُكُر َأنَّ اْسَمُه ُكْرُز ْبُن َجابٍِر)6(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2951/5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2950/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1706/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1707/4(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )194/5(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )16/8(.
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 ع: َشِهَد ُحنَْينًا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بر: من بني فهر بن مالك بن النض ابن كنانة.

له صحبٌة وروايٌة.

شهد َمَع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحنينًا، ووصف الرب يومئذ)2(.

َأُبو َعْبِد اهلِل –لم ُينَسب– ڤ.1 -7 7

َث َعنُْه: َعْرَفَجُة)3(.  ع: َرُجٌل َلُه ُصْحَبٌة، َحدَّ

َأُبو َعْبِد اهلِل –لم ُينَسب– ڤ.1  7 7

 ع: َكاَن َيْأُمُر اْبَن ُعَمَر بِاأْلَْخِذ َعنُْه، َلُه ُصْحَبٌة)4(.

َأُبو َعْبِد اهلِل –لم ُينَسب– ڤ.1 77 7

.)5(  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: َأُبو ُمَصبٍِّح امْلِْقَراِنُّ

َأُبو ُعَبْيٍد َمْوَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.1   77

ْبِخ، َلُه ُصْحَبٌة)6(.  ع: َصاِحُب الطَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2952/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1707/4، 1708/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2948/5(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2950/5(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2950/5(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2957/5(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ال أقف  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص. ويقال: َخاِدُم َرُسـوِل اللَّ  بر: مـول َرُسـوِل اللَّ
َعَى اسمه، وله رواية. 

َراِع«،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوًما َفَقاَل له: »َناِوْلنِي الذِّ من حديثه: أنه َكاَن يطبخ لَِرُسوِل اللَّ
َوَكاَن يعجبه لم الذراع... الديث. رواه قتادة َعْن شهر بن حوشب عنه. 

يذكر ِف الصحابة)1(.

َأُبو ُعَبْيَدَة بُن َعْمِرو بِن ِمْحَصِن بِن َعِتيٍك ڤ.1 3 77

ه كبشة بنت ثابت بن املنذر بن حرام.   س: ُأمُّ

ُقتَِل يوم بئر معونة َشِهيًدا ف صفر عى رأس ستة وثاثني شهًرا من اهلجرة)2(.

 بر: ُقتَِل يوم بئر معونة شهيًدا)3(.

َأُبو عريض ڤ.1   77

 زن: دليُل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من أهل خيب قال: أعطان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
مائَة راحلة)4(.

َأُبو َعِزيِز ْبُن ُعَمْير ْبِن َهاِشٍم الُقَرِشيُّ اْلَعْبَدِريُّ ڤ.1 7 77

 زن: أخو مصعب بن عمري: قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسَتوُصوا بِاألَُساَرى 
ا«)5(. َخْيً

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )322/5(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1709/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1711/4(.
)4( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 47(.
)5( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 46(.
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ِكنَي َيـْوَم ُأُحٍد َوَقَع  ، َصاِحُب لِـَواِء امُلرْشِ  ع: َأُخـو ُمْصَعـِب ْبـِن ُعَمرْيٍ
َحاَبِة)1(. ُر ِف الصَّ َيْوَم َبْدٍر َأِسرًيا ِف اأْلَُساَرى، اَل َأْعَلُم َلُه إِْسَاًما َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

 بر: ُهَو أخو مصعب بن عمري وأخو أب الروم بن عمري.

ـه وأمُّ مصعـب وهنـد بني عمـري أمُّ خناس بنت مالك مـن بني لؤي،  أمُّ
وهند بنت عمري هي أم شيبة بن ُعْثَمَن. قيل: اسم أب عزيز َهَذا زرارة. 

ث عنه نبيه بن وهب يعد  له صحبٌة وسمٌع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ورواية، حدَّ
ِف أهل املدينة)2(.

َأُبو َعِسيٍب َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.1   77

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبٌة)3(.  ل: مول َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبٌة وروايٌة أسند َعْن َرُسوِل اللَّ  بر: مول َرُسوِل اللَّ
ى والطاعون)4(. حديثني: أحدمها ِف الُمَّ

َأُبو َعِطيََّة ڤ.1   77

 زن: من ساكني الشام؛ روى عنه خالد بن معدان: أن رجًا توف ف 
عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال بعضهم: يا َرُسوَل اللِه! أال نصيِّ عليه؟ قال: »َهْل 
؟«، قال رجٌل: نعم حرس معنا ليلة)5(. َأَحٌد ِمنُْكم َرآه َعَل َشٍء ِمْن َأْعَمِل اخَلْيِ

)2( »االستيعاب« )1714/4، 1715(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2967/5(.
)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2654(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1715/4(.
)5( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 50(.
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َحاَبِة)1(. ٌ َوُسَلْيَمُن ْبُن َأْحََد ِف الصَّ اِميِّنَي، َذَكَرُه ُمَطنيَّ  ع: َحِديُثُه ِف الشَّ

َأُبو َعْقَرٍب ْبُن ُخَوْيِلُد ْبُن َخاِلِد ْبِن ُبَجْيِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ِحَماِس ْبِن 1   77
ُعَرْيجِ ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ، وهم بيت بني عريج ڤ.

 س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َة، َواْبنُُه   وقال أيًضا س: َأْسـَلَم َأُبـو َعْقـَرِب ْبُن ُخَوْيِلٍد َيـْوَم َفْتِح َمكَّ

َعْمُرو ْبُن َأِب َعْقَرِب ْبِن ُخَوْيِلٍد َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْيًضا َوَرآُه َوَرَوى َعنُْه، َوُهَو 

َأُبو َأِب َنْوَفِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِب َعْقَرٍب، َواْسُم َأِب َنْوَفٍل: ُمَعاِوَيُة. 

ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن  ِه ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َحَْزَة ْبِن َعْبِد اللَّ ِن بَِذلَِك َعْبُد اللَّ َقاَل: َأْخَبَ

اخْلَطَّاِب، َوُهَو اْبُن اْبنَِة َأِب َنْوَفٍل، َوَكاَن آُل َأِب َعْقَرٍب َقْد َسَكنُوا امَلِدينََة، ُثمَّ 

ا َبِقيٌَّة )3(. ِة، َفنََزُلوَها َبْعُد، َوهَلُْم ِبَ اْنَتَقُلوا إَِل اْلَبرْصَ

 خ: هو جدُّ أب َنْوَفل بن أب عقرب.

َوَسِمْعُت حَيَْيى بن َمِعنْي، وأحد بن حنبل يقوالن: َأُبو َنْوَفل بن أب عقرب)4(.

َأُبو عكْيَنَة الَعْنَبِريُّ ڤ.1 - 77

 زن: سكن البرصة، قال: انتهيت إل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد من الي 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2972/5(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )18/8(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )154/6(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 185(.
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فصىَّ بنا َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص صاَة الصبح، فنظرت إل وجوه القوم)1(.

َأُبو َعْمٍرو اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1   77

، َذَكَرُه ُسَلْيَمُن ْبُن َأْحََد ِف اْلُوْحَداِن)2(.  ع: َبْدِريٌّ

َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْفِص ْبِن الُمِغيَرِة الُقَرِشيُّ الَمْخُزوِميُّ ڤ.1 7 77

 زن: سكن املدينة، كانت عنده فاطمة بنت قيس فطلقها)3(.

 ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َأْحَُد، َوِقيَل: َعْبُد اْلَِميِد. 

.)4( ُة ْبُن ُسَميٍّ َرَوى َعنُْه: ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ڤ، َوَنارِشَ

، َزْوُج َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس)5(. ُه َثِقيَفُةُ  ع: ُأمُّ

 ثغ: شهد بدًرا)6(.

 بر: قيل: اسمه عبد الميد. وقيل: اسمه َأْحَد. وقيل: بل اسمه كنيته. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َعِيِّ بِن َأِب َطالٍِب حني بعث عليًّا أمرًيا إَِل اليمن،  بعثه َرُسوُل اللَّ
فطلق امرأته هناك فاطمة بنت قيس الفهرية، وبعث إليها بطاقها، ثم مات 

هناك)7(.

)1( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 51(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2960/5(.

)3( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 46(.
)5( السابق )1884/4(.)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2959/5(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )226/5(.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر )1719/4(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َأُبو ُعَمْيٍر اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1  773

ِه، َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَداِعُبُه)1(.  ع: َأُخو َأَنِس ْبِن َمالٍِك أِلُمِّ

َة ْبِن 1 7733 ، َوَخْوَلُن ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُمرَّ َأُبو ِعَنَبَة اْلَخْوَلِنيُّ
آَدَد ْبِن َزْيٍد، َوَخْوَلُن ِمْن َكْهَلَن ڤ.

 ل: له صحبة)2(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من َخْوالن.

وَخْوالن ُهَو أْفكل ْبُن َعْمِرو ْبِن َمالٍِك ْبِن اْلَاِرِث.

ة ْبـِن ُأَدَد ْبِن َزْيد ْبِن َيْشـُجَب ْبِن  َنـا ُمْصَعـٌب؛ َقـاَل: اْلَـاِرث ْبُن ُمرَّ َأْخَبَ
ُعَرْيِب ْبِن َمالِِك ْبِن َزْيد ْبِن َكْهَان.

َنا اْلَفْضُل، َعْن َسَلَمَة، َعِن ابِن إِْسَحاَق؛ َقاَل: َكْهَان ْبُن َسَبأ)3(. وَأْخَبَ

اِم)4(. نَّاها ِف ِكَتاِب َأْخَباِر َأْهِل الشَّ  ص: َلُه َأْخَباٌر َقْد َضمَّ

اَم)5(.  ع: َصىَّ اْلِقْبَلَتنْيِ مَجِيًعا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن الشَّ

اِميِّنَي)6(. اِنُّ ِف »امُلْعَجِم«، ُيَعدُّ ِف الشَّ َبَ ُه الطَّ  وقال أيًضا ع: َسمَّ

 كر: ممـن أسـلم عـى عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: إنه سـمع مـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 2653(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2966/5(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 281(.

)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )444/4(.
)6( السابق )1744/3(.)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2979/5(.



621 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

وصىَّ الِقْبَلتني. 

روى عنه: ممد بن زياد األهلان، وأبو الزاهرية حدير بن كريب، ورشحبيل 
ابن مسلم،  وغريهم. 

وشهد الريموك، وخطبة عمرو باجلابية، وَصِحَب معاَذ بَن جبل. 

وكان يسكن حص، وقيل: إن اسمه عبد الله بن عنبة. وقيل: عمرة. 

قال بكر بن زرعة اخلوالن: سمعت أبا عنبة اخلوالن وهو من أصحاب 
َم ف اجلاهلية، يقول: سمعت  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ممن صىَّ معه القبلتني كلتيهم، وأكل الدَّ
ْيِن َغْرًسا َيْسَتْعِمُلُهم بَِطاَعتِِه  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اَل َيَزاَل اللُه َيْغِرُس ِفْ َهَذا الدِّ

َأْو َيْسَتْعِمُلُهم ِفْ َطاَعتِِه«)1(.

ُمْوَك، َوَصاَحَب ُمَعاَذ بَن َجَبٍل،  ُر، َشِهَد الرَيْ ، امُلَعمَّ َحاِبُّ  ذس: الصَّ
َوَسَكَن ِحَْص.

ِة ُحَدْيـُر بُن ُكَرْيـٍب، َوَبْكُر بُن ُزْرَعـَة، َوَطْلُق بُن  اِهِريَّ َث َعنْـُه: َأُبـو الزَّ َحـدَّ
، َوآَخُرْوَن. ُد بُن ِزَياٍد األهَْلَاِنُّ ، َوُمَمَّ ُسَمرْيٍ

، َوَأْنَكُروا َأْن  : َقاَل َأْهُل ِحَْص: ُهَو ِمْن ِكَباِر التَّابِِعنْيَ َقاَل حَيَْيى بُن َمِعنْيٍ
َتُكْوَن َلُه ُصْحَبٌة.

ْحَبَة  َة، الَ الصُّ ْحَبَة التَّامَّ ُقْلُت -أي الذهبي-: َهَذا حُيَْمُل َعَى إِْنَكاِرِهُم الصُّ
َة)2(. الَعامَّ

)2( »سير أعام النباء« للذهبي )435/3(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1744/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُموَك، َوَصِحَب ُمَعاَذ بن َجَبٍل، َوَسَكَن ِحَْص.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َوَشِهَد اْلرَيْ

َة ُحَدْيٌر، َوَبْكُر بن ُزْرَعَة،  اِهِريَّ ، َوَأُبو الزَّ ُد بن زياد األهَْلَاِنُّ َرَوى َعنُْه: ُمَمَّ
ُهْم)1(. ، َوَغرْيُ َوَطْلُق بن ُسَمرْيٍ

صحابٌّ مشهوٌر بكنيته، متلٌف ف اسمه، فقيل: َعبد الله بن   جر: 
عنبة. وقيل: عمرة.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن عمر وغريه.

روى عنه: بكر بن ُزرعة، وَأبو الزاهرية، ورشحبيل بن َسعد، ولقمن 
ابن عامر، وآخرون)2(.

َأُبو ِعْيَسى الَحاِرِثيُّ األَْنَصاِريُّ ڤ.1  773

 غ: ذكروا أن اسمه عبد الله، وف »كتاب ممد بن عمر«: اسم أب 
عبس: عبد الرحن بن جب.

قال ممد بن عمر: اسمه عبد الله بن جب بن عمرو بن زيد، مات بالشام 
ف سنة أربع وثاثني، وكان اسمه ف اجلاهلية: عبد العزى)3(.

، شهد بدًرا.  بر: مدنٌّ

، َوَصالٌِح َمْوَل التَّْوَأَمِة)4(. روى عنه: ممد بن َكْعٍب الُقَرظِيُّ

)2( »اإلصابة« البن حجر )473/12، 474(.)1( »تاريخ اإلسام« للذهبي )1030/2(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1724/4(.)3( »معجم الصحابة« للبغوي )296/4(.



623 حابة 
َّ

ى من الص
َ
ن

ُ
الك

ْ
ني

َ
الغ َحْرف 

َأُبو َغاِدَيَة الُمَزِنيُّ ڤ.1 7737

 ع: َهاَجَر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َأُبو َغِزيََّة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1  773

اِميِّنَي)2(. َة، ُيَعدُّ ِف الشَّ ُة، َوَيِزيُد ْبُن ُمرَّ  ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َغِزيَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2982/6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2983/6(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

الفاء َحْرف 

، َوِقيَل: 1  773 ْوِسيُّ ، َوِقيَل: الدَّ ، َوِقيَل: اأْلَْزِديُّ ْمِريُّ َأُبو َفاِطَمَة، الضَّ
اللَّْيِثيُّ ڤ.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ِمْن َدْوٍس)1(.

.)2( ْحَِن اْلُُبِيُّ َة، َوَأُبو َعْبِد الرَّ نَي، َرَوى َعنُْه: َكثرُِي ْبُن ُمرَّ يِّ  ع: ِعَداُدُه ِف امْلرِْصِ

 بر: له صحبٌة. قيل: اسمه َعْبد اللَِّه، وف ذلك نظر. 

سكن الشام، وسكن مرص َأْيًضا، واختط با داًرا. 

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: ابنه إياس ابن أب فاطمة، وكثري األعرج. 

 ، ، وإن أبا فاطمة الليثي مرصيٌّ وقد قيل: إن أبا فاطمة األزدي شاميٌّ
وإهنم اثنان مذكوران ِف الصحابة)3(. 

 كر: يقال: اسمه عبد الله بن أنيس،  له صحبٌة، سكن الشام، وشهد 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 494(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2986/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1726/4(.
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َّ
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َ
ن

ُ
الك

فتح مرص. 

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني. وقيل: إن قبه بدمشق ف مقبة باب الصغري. 

روى عنه ابنه: إياس بن أب فاطمة، وكثري بن مرة الضمي ثم الصدف، 
وكثري بن فليت  بن موهب الصدف األعرج، وأبو عبد الرحن عبد الله بن 

يزيد اللبي املرصيان، ومسلم بن عبد الله اجلهني مرسًا)1(.

أبو َفْرَوَة بُن الَحاِرِث بِن النُّْعَماِن بِن ِإَساِف بِن نضَلَة ڤ.1  773

ه من بني عدي بن النجار.  س: ُأمُّ

َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي عرشة ف خافة أب بكر 
الصديق ڤ، وليس له عقب)2(. 

َلِميُّ ڤ.1 -773 َأُبو َفْرَوَة السُّ

 بر: له صحبٌة، عداده ِف أهل الشام. 

روى عنه: ُعْثَمن بن أب العاتكة، وبشري مول معاوية، والعاء بن الارث)3(.

َلِميُّ ڤ.1  773 َأُبو ُفَرْيَعَة السُّ

 زن: له حديث واحد ال أخ له)4(.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )67/ 127(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )321/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1728/4(.
)4( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 53(.
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َّ
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َّ

الش

، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ِرَفاَعُة)1(.   ع: ِحَجاِزيٌّ

 بر: له صحبٌة، شهد حنينًا، وال أعلم له رواية)2(.

َأُبو َفَضاَلَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 7737

 ط: من أهل بدر، ُقتَِل مع عيٍّ ڤ بصفني)3(.  

، من ساكني املدينة)4(.  زن: البدريُّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َحِديُثُه ِعنَْد: اْبنِِه َفَضاَلَة)5(.

 بر: شهد بدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل َمَع عيٍّ بصفني، وكانت صفني 
سنة سبع وثاثني. 

روى عنه: ابنه فضالة بن أب فضالة.

َوَكاَن َأُبو ُفَضاَلَة مِمَّْن َشِهَد بدًرا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 ثغ: شهد بدًرا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابنه فضالة)7(.

، َمْوَلى َصْفَوان ْبِن ُأَميَّة ڤ.1   77 َأُبو ُفَكْيَهَة الَجْهِميُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2989/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1728/4(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 17(.
)4( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 53(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2985/6(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1729/4، 1730(.

)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )247/5(.
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َّ
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َ
ن

ُ
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اِر،  ُه ِمَن األَْزِد، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َكاَن َمْوًل لَِبنِي َعْبِد الدَّ  س: ُيَقاُل: إِنَّ

ِجَع َعْن ِدينِِه َفَيْأَبى، َوَكاَن َقْوٌم ِمْن َبنِي َعْبِد  ُب لرَِيْ َة، َفَكاَن ُيَعذَّ َفَأْسَلَم بَِمكَّ

اِر خُيِْرُجوَنُه نِْصَف النََّهاِر ِف ُحرٍّ َشِديٍد ِف َقْيٍد ِمْن َحِديٍد، َوَيْلَبُس ثَِياًبا،  الدَّ

ْخَرِة، َفُتوَضُع َعَى َظْهِرِه َحتَّى الَ َيْعِقَل،  ْمَضاِء، ُثمَّ ُيْؤَتى بِالصَّ َوُيْبَطُح ِف الرَّ

اْلََبَشِة،  َأْرِض  إَِل  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  َأْصَحاُب  َهاَجَر  َحتَّى  َكَذلَِك  َيَزْل  َفَلْم 

ْجَرِة الثَّانَِيِة)1(. َفَخَرَج َمَعُهْم ِف اهْلِ

ُه حتى ألقاه   جر: أسلم قديًم فربط أميُة بُن خلف ف رجِلِه َحْبًا َفَجرَّ

ف الرمضاء، وجعل خينقه، فجاء أخوه ُأبُّ بُن خلف، فقال: زده، فلم يزل 
عى ذلك، حتى ظنَّ أنه مات فمرَّ َأبو بكر الصديق فاشتاه وأعتقه.

واسمه: يسار)2(.

َأُبو اْلِفيِل اْلُخَزاِعيُّ ڤ.1 3 77

، َوهَلَُم ُصْحَبٌة)3(.  ع: َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن ُجَبرْيٍ اخْلَُزاِعيُّ

 بر، ثغ: له صحبٌة وروايٌة)4(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )526/12(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )115/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2987/6(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1730/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )254/5(.
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َّ

الش

القاف َحْرف 

َلِميُّ ڤ.1   77 َأُبو قراٍد السُّ

ْحَِن بن الارث)1(.  بر: له صحبة. روى عنه: َعْبد الرَّ

َأُبـو َقْيـِس ْبـُن اْلَحاِرِث ْبـِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسـْعِد ْبِن َسـْهٍم 1 7 77
ْهِميُّ ڤ. الُقَرِشيُّ السَّ

ـَة، َوَهاَجَر إَِل  ِميَّـٌة، َوُهَو َقِديُم اإِلْسـاِم بَِمكَّ ـُه ُأمُّ َوَلـٍد َحْضَ  س: ُأمُّ

ْجَرِة الثَّانَِيِة، ُثمَّ َقِدَم َفَشِهَد ُأُحًدا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَما  َأْرِض اْلََبَشِة ِف اهْلِ

َبْعَد َذلَِك ِمَن امَلَشاِهِد. 

يِق)2(. دِّ َة ِف ِخَاَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َوُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعرْشَ

 ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة، اْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَيَمَمِة)3(.

 بر: ُهَو من ولد سعد بن سهم، ال من ولد َسِعيد بن سهم. 

وكان قيس بن عدي سيد قريش ِف اجلاهلية غري مدافع، َوَكاَن َأُبو قيس 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1733/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )181/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2995/6(.
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َهَذا من مهاجرة البشة، ثم قدم منها فشهد ُأُحًدا وما بعدها من املشاهد. 

ِذيَن جعلوا القرآن عضني  َوَكاَن أبوه الارث بن قيس أحد املستهزءين الَّ
وجده قيس بن عدي، َوُهَو جدُّ ابن الزبعري َأْيًضا، َكاَن ِف زمانه من أجل 
رجال ِف قريش، َوُهَو الَِّذي مجع األحاف َعَى بني عبد مناف، واألحاف: 

عدي، ومزوم، وسهم، ومجح. 

ُقتَِل أبو قيس بن الارث يوم اليممة شهيًدا، وال أعلم له رواية)1(.

 ثغ: كان أبو قيس من السابقني إل اإلسام، ومن املهاجرين إَِل البشة)2(.

 جر: كان من السابقني ال اإلسام ومن مهاجرة البشة َشِهَد ُأُحًدا 
وما بعدها)3(.

، َوِقيَل: اْلُخَزاِعيُّ ڤ.1   77 َأُبو اْلَقْيِن، اأْلَْسَلِميُّ

 زن: عداده ف أهل البرصة، روى عنه: سعيد بن مجهان. 

قال أبو القني: مرَّ ب َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وأنا آكل متًرا، فأومأ إليه كأنه يتناول 
ا«)4(. منه فانبطحت عليه، فقال: »َزاَدَك اللُه ُشحًّ

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1737/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )258/45(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )544/12(.
)4( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 56(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2993/6(.
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ِذي َقاَل   نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، روى َعنُه: سعيد بن مْجَهان، َوُهَو الَّ

ا«)1(. َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َزاَدَك اللُه ُشحًّ

)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )5029(.
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الكاف َحْرف 

اِرّي ڤ.1   77 َأُبو َكِثيٍر َمْوَلى َتِميٍم الدَّ

اِميِّنَي)1(.  ع: ِعَداُدُه ِف الشَّ

َأُبو ِكَلِب ْبُن َأِبي َصْعَصَعَة، َواْسُم َأِبي َصْعَصَعَة: َعْمُرو ْبُن َزْيِد 1   77
اْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزٍن ڤ.

ه َشْيَبُة بنت عاصم بن َعْمرو بن عوف بن مبذول.  س: ُأمُّ

شهد أبو كاب ُأحًدا، وُقتَِل يوم مؤتة َشِهيًدا)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3000/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )339/4(.
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م
َّ

الل َحْرف 

َأُبو ُلَباَبَة اأَلْسَلِميُّ ڤ.1 - 77

 بر: ال يوقف له َعَى اسم، له صحبة. حديثه عند الكوفيني)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1742/4(.
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املمي َحْرف 

، َواِلُد َثْعَلَبَة ڤ.1   77 َأُبو َماِلٍك، اْلُقَرِظيُّ

ُر، َوَقاَل: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْسَلَم،... َوَكاَن َأُبو َمالٍِك   ع: َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

َج اْمَرَأًة ِمْن َبنِي ُقَرْيَظَة، َفنُِسَب  َقِدَم ِمَن اْلَيَمِن، َوُهَو َعَى ِديِن اْلَيُهوِد، َفَتَزوَّ

.)1( ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ إَِلْيِهْم، َوُهَو ِمْن ِكنَْدَة، َقاَلُه ُمَمَّ

َأُبو َماِلٍك اأَلْشَعِريُّ ڤ.1 7 77

 س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا َمَعُه، َوَرَوى َعنُْه)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن األَْشَعِرّيني)3(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

مالك.  بن  فقيل: كعب  اسمه،  ِف  اختلف  له صحبٌة وروايٌة.  بر:   
وقيل: كعب بن َعاِصم. وقيل: اسمه عبيد. وقيل: اسمه َعْمرو.

يعدُّ ف الشاميني، روى عنه: عبد الرحن بن غنم، وربم روى شهر بن 
حوشب عنه، وعن عبد الرحن بن غنم عنه، وروى عنه: أبو سام)4(.

)2( »الطبقات الكبير« )275/5(، و)403/9(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3009/6(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 346(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1745/4(.
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 ثغ: قدم ف السفينة مع األشعريني َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبة.

اختلف ف اسمه، فقيل: كعب بن مالك. وقيل: كعب بن عاصم. وقيل: 
عبيد وقيل: عمرو. وقيل: الارث. يعد ف الشاميني)1(.

 كر: له صحبٌة، متلف ف اسمه. فقيل: كعب بن عاصم، وهو أظهر. 
ويقال: عامر بن الارث بن هانئ بن كلثوم. ويقال: الارث بن الارث. 

ويقال: عمرو. وقيل: عبيد، وهو وهم.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: جابر بن عبد الله، وعبد الرحن 
ابن غنم، وأم الدرداء، وربيعة بن عمرو اجلريش، وخالد بن سعيد بن أب 
ه كعب بن عاصم، وعبد الله بن معاذ األشعري، ومالك بن  مريم، وهو سمَّ
أب مريم الكمي، وأبو سام األسود اجلمحي، ورشيح بن عبيد الضمي، 

وإبراهيم بن مقسم اهلذل، وعطاء بن يسار، وشهر  بن حوشب. 

وقدم دمشق وحدث با)2(.

اسمه  الشام.  ونزل  أيام خيب،  السفينتني  قدم مع أصحاب  ذت:   
كعب بن عاصم، وقيل: عمرو، وقيل: عامر بن الارث.

روى عنـه: عبـد الرحـن بن َغنْـم، وأمُّ الـدرداء، وربيعة اجلـريش، وأبو 
سام األسود. وأرسل عنه: عطاء بن يسار، وَشْهر بن حوشب)3(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )272/5(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )67/ 187(.

)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 104(.
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فقيل:  فيه،  متلف  َواْسُمُه  َوِرَواَيٌة.  ُصْحَبٌة  َلُه  ذت:  أيًضا:  وقال   
كعب بن عاصم، َوِقيَل: َعاِمُر بن اْلَاِرِث، َوِقيَل: َعْمُرو بن اْلَاِرِث.

َرَوى َأَحاِديُث.

ْحَـِن بـن غنم، وأم الـدرداء، وربيعـة اجلريش، وأبو  َرَوى َعنْـُه: َعْبـُد الرَّ
سام األسود، وشهر بن حوشب، وعطاء بن يسار، ورشيح بن عبيد. 

وكان يكون بالشام.

وِرَواَيِة َأِب َساٍم َوَمْن َبْعَدُه، َعْن َأِب َمالٍِك ُمْرَسَلٌة ُمنَْقطَِعٌة، وهذا اإلرسال 
كثري ف حديث الشاميني)1(.

َأُبو َماِلٍك ڤ.1  777

، َقاَلُه امُلِحيُل بِِذْكِرِه َعَى َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َنَزَل ِمرْصَ
اأْلَْعَى، َرَوى َعنُْه: ِسنَاُن ْبُن َسْعٍد)2(.

َأُبو ِمْحَجِن ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْقَدَة ْبِن 1 7773
ِغَيَرَة ْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف الثَّقفيُّ ڤ.

 س: َكاَن َشاِعًرا َوَلُه َأَحاِديُث)3(.

ِه   بر: اختلف ِف اسمه، فقيل: اسمه مالك بن حبيب. وقيل: َعْبد اللَّ

)1( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/  744(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3007/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )76/8(.
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ابن حبيب بن َعْمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن قيس 
-َوُهَو ثقيف- الثقفي. وقيل: اسمه كنيته. 

أسلم حني أسلمت ثقيف، وسمع من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه. 

َوَكاَن َأُبو مجن َهَذا من الشجعان األبطال ِف اجلاهلية واإلسام، من 
أول البأس والنجدة ومن الفرسان البهم. 

َوَكاَن شـاعًرا مطبوًعـا كريـًم، إال أنـه َكاَن منهمًكا ِف الـرشاب، ال يكاد 
يقلع عنه، وال يردعه حدٌّ وال لوم الئم، َوَكاَن َأُبو َبْكر الصديق يسـتعني به، 
وجلده ُعَمر بن اخْلَطَّاِب ِف اخلمر مراًرا، ونفاه إَِل جزيرة ِف البحر، وبعث 
معه َرُجا، فهرب منه ولق بسعد بن أب وقاص بالقادسية، َوُهَو مارب 
ـِذي بعثه معـه عمر، فأحـس الرجل  للفـرس، َوَكاَن قـد هـم بقتـل الرجـل الَّ
ا فلحق بعمر فأخبه خبه، فكتب عمر إَِل سعد بن أب  بذلك، فخرج فارًّ
وقـاص بحبـس أب مجـن، فحبسـه. فلم َكاَن يـوم قس الناطف بالقادسـية، 
والتحم القتال، سأل َأُبو مجن امرأة سعد أن حتل قيده وتعطيه فرس سعد، 
وعاهدهـا أنـه إن سـلم عـاد إَِل حاله من القيد والسـجن، وإن استشـهد فا 
تبعة َعَلْيِه، فخلت سبيله، وأعطته الفرس، فقاتل أيام القادسية، وأبى فِيَها 

باًء حسنًا، ثم عاد إَِل مبسه.

وكانت بالقادسية أيام مشهورة، منها يوم قس الناطف، ومنها يوم أرماث، 
ويوم أغواث، ويوم الكتائب، وغريها)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1749-1746/4(.
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 ذت: ف اسمه أقوال. قِدم مع وفد ثقيف فأسلم، وال رواية له، وكان 
فارَس ثقيف ف زمانه إالَّ أّنه كان ُيْدمن اخلمر زماًنا، وكان أبوبكر ڤ يستعني 
به، وقد ُجِلد مراًرا حّتى إّن عمر نفاه إل جزيرة، فهرب ولق بسعد بن أب 

وقاص بالقادسية، فكتب ُعَمر إل سعد فحَبَسه.

فلـّم كان يـوم َقـّس النّاطـف، واْلَتَحـم القتال سـأل َأُبو ِمَْجـن من امرأة 
سعٍد أْن حتّل َقْيَده وُتْعطَِيه َفَرًسا لسعد، وعاهدها إْن َسِلم أن يعود إل الَقْيد، 

فحلَّته وأعطته فرًسا فقاتل وأبى باًء مجيًا ُثمَّ عاد إل قيده.

ونقل أهل األخبار أّن أبا ِمَْجن هو القائل:

ي ِعظامي بعد مويت عروقهاإذا ِمــتُّ فاْدفِنِّــي إل جنــب كْرَمــٍة ُتَروِّ
فإّننـــي بالَفـــاة  تدفننـــي  ــا)1(وال  ــتُّ أالَّ أُذوُقه ــا ِم ــاف إذا َم أخ

َأُبو ُمَراِوحٍ اْلِغَفاِريُّ ڤ.1  777

: َلـُه ُصْحَبـٌة،  ِجْسـَتاِنُّ ـُر، َوَقـاَل: َقـاَل َأُبـو َداُوَد السِّ  ع: َذَكـَرُه امُلَتَأخِّ
َلُه)2(. َوَأْخَرَج 

َأُبو َمْرَحٍب ڤ.1 7777

 ع: ُمَْتِلٌف فِيِه، َفِقيَل: اْبُن َأِب َمْرَحٍب، َوِقيَل: اْبُن َمْرَحٍب. 

.)3( ْعبِيُّ َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: الشَّ

)1( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 167، 168(.
)3( السابق )3020/6(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3025/6(.
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َأُبو َمْرَيَم الِفَلْسِطيِنيُّ  األَْزِديُّ ڤ.1  777

 س: َرُجٌل ِمَن األَسِد، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 كر: مـن الصحابـة، قدم دمشـق عـى معاوية، وروى عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
حديًثا واحًدا. 

روى عنه: أبو املعطل الكاب، والقاسم بن ميمرة، وأبو الشمخ األزدي)2(.

َأُبو ُمْسِلٍم الُمَراِديُّ ڤ.1  777

 ن:  له صحبٌة، كان عى رشطة عمرو بن العاص بمرص.

روى عنه: عمرو بن يزيد اخلوالن أخو ثابت)3(.

َطِة َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َرَوى َحِديَثُه: َعْمٌرو   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن َعَى رُشْ
اخْلَْواَلِنُّ َأُخو َثابٍِت، َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَى)4(.

َأُبـو َمْعِقـِل بـُن َنِهيـُك ْبِن ِإَسـاِف ْبِن َعِديِّ ْبـِن َزْيِد ْبِن ُجَشـِم ْبِن 1  777
َحاِرَثَة ڤ.

ه أمُّ عبد الله بنت أسلم بن حريش بن مدعة بن حارثة،  ُأمُّ  س: 
وأبوه هنيك بن أساف الشاعر. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )440/9(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )67/ 208(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )525/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3009/6(.
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وشهد أبو معقل ُأحًدا وابنه عبد الله بن أب معقل بن هنيك بن أساف 
ه بريدة بنت برش بن الارث وهو  بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة، وُأمُّ
أبريق بن َعْمرو بن حارثة بن اهليثم بن ظفر. فولد عبد الله بن أب معقل: 
هم عائشة بنت رافع بن خديج بن رافع بن  مسكينًا، وميمونَة، ومريَم، وأمُّ

عدي بن زيد بن جشم بن حارثة. 

النرصي،  الله بنت أوس بن الدثان  أمة  هم  وأبا معقل، وهنيًكا، وأمُّ
وممًدا.

بن  زيد  بن  بن عدي  رافع  بن  بن خديج  رافع  بنت  الله  أم عبد  ه  وُأمُّ
جشم بن حارثة. 

ها من بني الّصارد من بني مرة من قيس عيان. وأمَّ سلمة، وأمُّ

ها بنت قدامة من بني عامر من قيس عيان.  وأمَّ مسكني، وأمُّ

وقد شهد عبد الله مع أبيه أب معقل ُأحًدا)1(.

َأُبو َمْعِقٍل اأَلَسِديُّ ڤ.1 -777

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

َأُبو الَمِليحِ ْبُن ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ ڤ.1  777

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )275/4(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )133/5(.
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 ب: َلُه ُصْحَبة، أمه رائطة بنت َعْمرو بن معتب)1(.

، َذَكَرُه   ع: َقِدَم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َعْبُد امَلِلِك ْبُن ِعيَسى الثََّقِفيُّ

ُر، َومَلْ َيِزْد َعَلْيِه)2(. امُلَتَأخِّ

َأُبو الَمِليحِ ڤ.1 7777

ة، َرِديف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.   د: عداده ِف أهل الَبرْصَ

َأُبو ُمَلْيَكَة الذَِّماِريُّ ڤ.1   77

ـُر، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه، َوَراِشـُد ْبُن َسـْعٍد   ع: َلـُه ُصْحَبـٌة فِيـَم َذَكـَرُه امُلَتَأخِّ

اِميِّنَي)4(. ، ُيَعدُّ ِف الشَّ امَلْقَراِئيُّ

 ثغ: له صحبٌة. روى عنه: ابنه، وراشد بن سعد. 

ُيَعدُّ ف أهل الشام)5(.

َأُبو ُمَلْيَكَة اْلِكْنِديُّ ڤ.1 3 77

 ن: له صحبٌة، ُيعدُّ ف  املرصيني. ويقال له: البلوي.

وللمرصيني عنه حديثان، أو ثاثة. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )453/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3024/6(.

)3( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 67(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3021/6(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )300/5(.
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روى عنه: عي بن رباح، وثابت بن رويفع)1(.

َث َعنُْه: َعِيُّ ْبُن َرَباٍح، َوَثابُِت ْبُن ُرَوْيِفٍع، ُيَعدُّ ِف   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َحدَّ

نَي، َذَكَرُه امُلِحيُل بِِذْكِرِه َعَى َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى، َوَقاَل: ُيْعَرُف  يِّ امْلرِْصِ
.)2( بَِأِب ُمَلْيَكَة اْلَبَلِويِّ

َأُبو ُمَلْيِل ْبُن األَْزَعِر ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة ڤ.1   77

ِف ْبِن اْلَعطَّاِف ْبـِن ُضَبْيَعَة، َوَلْيَس َلُه  ـُه ُأمُّ َعْمـِرو بِنْـُت األرَْشَ  س: ُأمُّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق)3(. َعِقٌب، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَكَذلَِك َقاَل ُمَمَّ

َأُبو ُموَسى الَحَكِميُّ ڤ.1 7 77

َحاَبة، روى َعنُه: َعْمرو بن أب ُسْفَيان)4(.  نق: ُيَعدُّ ِف الصَّ

َأُبو ُمَوْيِهَبَة َمْوَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.1   77

 س: شهد املريسيع مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو كان يقود بعائشة بعريها، 
قالت: وكان رجًا صالًا)5(.

 ل: مول َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبٌة)6(.

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )525/1(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3021/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )429/3(.
)4( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1751(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )101/5(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3340(.
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 ق: كان أبو موهيبة مولًدا من موّلدي مزينة، فاشتاه -يعني النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص- 
فأعتقه، وهو الذي انطلق به إل البقيع، وقال: إن أمرت أن أستغفر هلم)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ب: مول َرُسوِل اللَّ

ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، كان من مولدي مزينة، اشتاه َرُسوُل اللَّ  بر: مول َرُسوِل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه، يقال: إنه شهد املريسيع.

ـِه بن َعْمـرو بن العاص، وعبيد بـن جبري، ال يوقف  روى عنـه: َعْبـد اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ألهل البقيع، واختياره  َعَى اسمه. حديثه حسٌن ِف استغفار َرُسوِل اللَّ

لقاء ربه ۵)3(.

َأُبو َمْيَسَرَة ڤ.1   77

ُر)4(.  ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َنافُِع َمْوَل اْبِن ُعَمَر، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

َأُبو َمْيُموٍن، ِقيَل: ِإنَّ اْسَمُه َجاَباُن ڤ.1   77

ٍة، َرَوى َحِديَثُه: َأُبو َخَلَدَة، َعْن َمْيُموِن   ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيَ َمرَّ

ُر، َومَلْ َيِزْد َعَلْيِه)5(. اْبِن َجاَباَن، َعْن َأبِيِه َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )452/3(.)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 148(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1764/4، 1765(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3022/6(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3031/6(.
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ون النُّ َحْرف 

َأُبو ُنَخْيَلَة اْلَبَجِليُّ ڤ.1 - 77

َث َعنُْه: َأُبو َواِئٍل)1(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َحدَّ

 بر: َلُه ُصْحَبٌة. روى عنه: َأُبو وائل شقيق بن سلمة، عداده ِف الكوفيني.

وقد قيل: ليست له صحبة، واألول أكثر)2(.

َأُبو ُنَخْيَلَة اللَهِبيُّ ڤ.1   77

 ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَمَر َلُه بِِكَتاٍب)3(.

أبو َنِضير بُن التَّيَّهان بِن َماِلٍك ڤ.1 7 77

 س: أخو أب اهليثم بن التيهان بن مالك، شهد ُأحًدا، وقد كتبنا قصة 
نسبه ف ذكر أب اهليثم بن التيهان فيمن شهد بدًرا)4(.

َأُبو النَِّمِر اْلِكَناِنيُّ ڤ.1   77

، َشِهَد َأُبو  ِف امَلِدينِيِّ ِه ْبِن َأِب النَِّمِر امُلَجدِّ يِك ْبِن َعْبِد اللَّ  س: َجدُّ رَشِ

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1765/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3037/6(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3038/6(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )249/4(.
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ِكنَي، َوَقاَل: َرَمْيُت َيْوَمِئٍذ بَِخْمِسنَي َمْرَماٍة َفَأَصْبُت ِمنَْها  َنِمٍر ُأُحًدا َمَع امُلرْشِ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوإِنَّ َأْصَحاَبُه مَلُْحِدُقوَن بِِه، َوإِنَّ النَّْبَل  َبْأَسُهٍم، َوإِنِّ أَلَْنُظُر إَِل َرُسوِل اللَّ
ُه  َلَتُمرُّ َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَملِِه َوَتْقرُصُ َبنْيَ َيَدْيِه َوَتُْرُج ِمْن َوَراِئِه، ُثمَّ َهَداُه اللَّ

ْسَاِم. إَِل اإْلِ

فِيَمِن  َأَسٍد  بَِبنِي  َسَلَمُة  َوَأُخوُه  ُطَلْيَحُة  اْرَتدَّ  اْلَعَرُب  ِت  اْرَتدَّ َفَلمَّ  َقاُلوا: 
َة، َفَلِقَيُهـْم َخالُِد ْبـُن اْلَولِيِد  َعـى ُطَلْيَحـُة النُُّبـوَّ اِحَيـِة، َوادَّ اْرَتـدَّ ِمـْن َأْهـِل الضَّ
ـاَم، َفَأَقاَم ِعنْـَد آِل َجْفنََة  بَِبَزاَخـَة، َفَأْوَقـَع ِبِـْم، َوَهـَرَب ُطَلْيَحـُة َحتَّى َقِدَم الشَّ
َرآُه  َفَلمَّ  َة،  َمكَّ َفَقِدَم   ، بِاْلَجِّ ُمِْرًما  َخَرَج  ُثمَّ  َبْكٍر،  َأُبو   َ ُتُوفِّ َحتَّى  انِيِّنَي  اْلَغسَّ
اَشـَة ْبِن  نَي: ُعكَّ اِلِ ُجَلـنْيِ الصَّ ُعَمـُر َقـاَل: َيـا ُطَلْيَحـُة، اَل ُأِحبُّـَك َبْعَد َقْتـِل الرَّ

َأْقَرَم.  ِمَْصٍن، َوَثابِِت ْبِن 

َوَكاَنـا َطِليَعَتـنْيِ خِلَالِـِد ْبـِن اْلَولِيـِد َفَلِقَيُهـَم ُطَلْيَحـُة َوَسـَلَمُة اْبنَـا ُخَوْيِلـٍد 
ُه بَِيِدي، َومَلْ هُيِنِّي  ا، َفَقاَل ُطَلْيَحُة: َيا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي، َرُجَلنْيِ َأْكَرَمُهَم اللَّ َفَقَتَامُهَ
بَِأْيِدهيَِم، َوَما ُكلُّ اْلُبُيوِت ُبنَِيْت َعَى امَلَحبَِّة، َوَلِكْن َصْفَحٌة مَجِيَلٌة، َفإِنَّ النَّاَس 

نَآِن.  َيَتَصاَفُحوَن َعَى الشَّ

َوَأْسـَلَم ُطَلْيَحـُة إِْسـَاًما َصِحيًحـا َومَلْ ُيْغَمْص َعَلْيِه ِف إِْسـَاِمِه، َوَشـِهَد 
اْلَقاِدِسيََّة، َوهَنَاَوْنَد َمَع امُلْسِلِمنَي. 

وُه َشْيًئا )1(. َوَكَتَب ُعَمُر: َأْن َشاِوُروا ُطَلْيَحَة ِف َحْربُِكْم، َواَل ُتَولُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )156-155/6(.
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َأُبو َنْمَلَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 3 77

ه أمُّ زرارة بنت الارث بن رافع بن النعمن بن مالك بن ثعلبة،   س: ُأمُّ
من بني الارث بن اخلزرج، وكانت من املبايعات. 

. فوَلَد أبو َنْمَلَة ثاثة نفر ومخس نسوة: عبَد الله، وأمَّ عبد الله، وميمونَة ألُمٍّ

بن  َهْيَشَة  بن  قيس  بن  حاطب  بنت  كبشة  هم  وأمُّ حسن،  وأمَّ  ونملَة، 
الارث بن ُأَمية بن معاوية، من بني َعْمرو بن عوف بن األوس. 

ه أمُّ ولد.  وعمًرا، وأمُّ

ها بشرية بنت ثابت بن النعمن بن الارث بن عبد رزاح  وأمَّ سلمة، وأمُّ
ابن ظفر.

ها أم ولد. وأمَّ الارث، وأمُّ

وشهد أبو نملة ُأحًدا، واخلندَق، واملشاهَد ُكلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

َة، وُقتَِل له يومئٍذ ابنان: عبد الله وممد، ومات هو بعد ذلك  وأدرك الَرَّ
ف خافـة عبـد امللـك بـن مروان، وهو أبـو نملة بن أب نملـة، الذي روى عنه 

الزهري)1(.

 ب: َماَت ِف ِواَلَية َعْبد امللك بن َمْرَوان)2(.

: اْسُمُه ُعَمَرُة ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ُزَراَرَة، ِمْن َبنِي َظَفِر ْبِن   ع: َقاَل اْلَواِقِديُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )267/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )302/3(.
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َة، َماَت ِف ِخَاَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن)1(. اأْلَْوِس َأْدَرَك اْلَرَّ

ِريَن،  ُه فِيَم َحَكى َعنُْه َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َكَذا َنَسـَبُه اْبُن َأِب َداُوَد، َوَسـمَّ
ُه، َرَوى َعنُْه اْبنُُه َنْمَلُة)2(. َوَخاَلَف َغرْيَ

 بر: شهد بدًرا َمَع أبيه، وشهد أحًدا، واخلندَق، واملشاهد كلَّها)3(.

 ثغ: شهد بدًرا)4(. 

ملسو هيلع هللا ىلص واخلندَق، واملشاهد كلَّها، وقتل له  النَّبِيِّ  ُأُحًدا مع   ثغ: شهد 
ابنان يوم الرة، ومها: عبد الله وممد)5(.

 جر: َشــِهَد َبــْدًرا مــع َأبيــه وَشــِهَد ُأُحــًدا ومــا بعدهــا وتــوف ف خافة 
عبد امللك بن َمروان، وقتل له ابنان يوم الرة: َعبد الله وممد)6(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3036/6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2075/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1766/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )3/ 626(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )315/5(.

)6( »اإلصابة« البن حجر )15/13(.
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اهلاء َحْرف 

َأُبو َهاِشِم ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 1   77
ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ الَعْبَشِميُّ ڤ.

اِم، َفنََزهَلَا إَِل َأْن َماَت ِبَا،  َة، َوَخَرَج إَِل الشَّ  س: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َوَكاَن َينِْزُل ِدَمْشَق)1(.

ِب ْبِن َوْهِب ْبِن  ـُه َخنَـاُس بِنْـُت َمالِِك ْبِن امُلـَضِّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

ِه ُمْصَعٌب  ، َوَأَخَواُه أِلُمِّ َعْمِرو ْبِن ُحَجرْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن َلِويٍّ
 . اِر ْبِن ُقيَصٍّ َوَأُبو َعِزيٍز اْبنَا ُعَمرْيِ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّ

ُه بِنُْت َشْيَبَة ْبِن َربِيَعَة. ِه، َوُأمُّ َفَوَلَد َأُبو َهاِشِم ْبُن ُعْتَبَة: َعْبَد اللَّ

َوَساملًِا أِلُمِّ َوَلٍد. 

ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ْبِن  لَِيِزيَد  َوَلَدْت  َحبَُّة،  َوِهَي  َهاِشٍم،  َوُأمَّ  َوَربِيَعَة،  َوالنُّْعَمَن 
ارِق ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َقِمرِي ْبِن َرابَِيَة ِمْن  ُهْم َفاطَِمُة بِنُْت َعْبِد الشَّ َأِب ُسْفَياَن، َوُأمُّ

َخْثَعٍم. 

ُهَم ِمْن َبنِي َذْكَواَن.  َوَعاتَِكَة َوُأْخًتا هَلَا، َوُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )411/9(.
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اِم َفنََزهَلَا إَِل َأْن َماَت ِبَا)1(. َة، َوَخَرَج إَِل الشَّ َوَأْسَلَم َأُبو َهاِشٍم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 ل: له صحبٌة)2(.

حتى  فنزهلا  الشأم  إل  وخرج  مكة،  فتح  يوم  هاشم  أبو   ط: أسلم 
مات)3(.    

 ع: َخاُل ُمَعاِوَيَة، اْسُمُه: َشْيَبُة، َوِقيَل: ِهَشاٌم. 

، َوَسُمَرُة ْبُن َسْهٍم، َوَأُبو َواِئٍل)4(. ْوِسُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو ُكْلُثوٍم الدَّ

 كر: ِقيـل: اسـمه خالـد. ويقال: شـيبة. ويقال: هشـام. ويقال: عتبة 
ابن عتبة.

خال معاوية بن أب سفيان، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني.  

روى عنه: أبو هريرة، وسمرة بن سهم األسدي. وقيل: أبو وائل شقيق 
بن سلمة، والصحيح: أن أبا وائل يروي عن سمرة عن أب هاشم. 

وسكن أبو هاشم دمشق، وكانت له با قطيعة دار عند سوق الصفارين 
القديم مما يي المم)5(.

 ثغ: خال معاوية بن َأِب سفيان، وأخو أب حذيفة ألبيه، وأخو مصعب 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )41/6(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3526(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 39(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3046/6(.
)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )67/ 287(.
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ابن عمري ألمه، أمهم خناس بنت مالك القرشية العامرية. قيل: اسمه شيبة. 
وقيل: هشيم. وقيل: مهشم.

أسلم يوم الفتح، وسكن الشام، وتوف ف خافة عثمن. 

وكان من زهاد الصحابة وصاليهم، وكان أبو هريرة إذا ذكره قال: 
ذاك الرجل الصالح)1(.

 ذت: تقّدم ف سنة إحدى وعرشين، وُتُوّف ف خافة عثمن، اسمه: 

خالد، وقيل: َشْيبة، وقيل: ُهَشْيم، وقيل: مهشم، وهو أخو أب ُحَذْيفة.

كان صالًا زاهًدا، وهو أخو ُمْصعب بن ُعَمرْي ألّمه، أسلم يوم الفتح 
ُموك)2(. وذهبت عينُه يوم الرَيْ

 ذت: من مْسَلَمة الفتح، حُسن إْساُمه، وله حديث ف سنن النسائي 

وغريها.

َرَوى َعنُْه: َأُبو ُهريرة، وسمرة بن سهم. 

وهو خال معاوية، شِهد فتوح الشام)3(.

َأُبو ُهَبْيَرَة بُن الَحاِرِث بن علقمة بن َعْمرو بن ثقف، واسمه كعب 1 7 77
ابن مالك بن مبذول، وهو عامر بن مالك بن النجار ڤ.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )316/5(.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 196(.
)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 126(.
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 س: قال عبد الله بن ممد بن عمرة: كنية أب هبرية هي اسمه، وهكذا 
هو عندنا ف نسب قومه. 

وُقتِـَل يـوم ُأُحٍد َشـِهيًدا وليس له عقب، وكان الَعِقُب ألخيه شـيبان بن 
الارث، وكان ممد بن عمر يقول : هو أبو ُأسرية بن الارث بن علقمة)1(.

 بر: ُقتَِل يوم أحد شهيًدا، وأبو هبرية اسمه كنيته، ُهَو أخو أب أسرية. 
والله أعلم)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.    خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)4(.  

َأُبو ِهْنٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.1   77

 ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِقَدِح َلَبٍن ِمَن اْلَبِقيِع)5(.

 أبو هند بن بر ڤ.

ٍد: ُهَو  ُد ْبُن ُعَمَر ِف ِرَواَيتِِه، َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ

ـِه ْبِن َرِزيـِن ْبِن ُعَمْيِت ْبـِن َربِيَعَة ْبـِن ِذَراِع ْبِن َعـِديِّ ْبِن  َأُبـو ِهنْـَد ْبـُن َعْبـِد اللَّ
اِر.  الدَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )319/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1766/4(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
)4( »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 149(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3047/6(.
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َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم)1(.

َأُبو ِهْنٍد اْلَبَياِضيُّ وهو مولى فروة بن َعْمرو البياضي ڤ.1   77

 س: كان قديم اإلسام، ومل يشهد بدًرا وال ُأحًدا)2(.

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

 ع: َحَجَم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل: »َأْنكُِحوُه، َوَأْنكُِحوا إَِلْيِه«)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )259/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )403/4(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )268/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3047/6(.
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الواو َحْرف 

َأُبو َواِثَلَة الُهَذِليُّ  ڤ.1   77

 كر: له صحبٌة، شهد فتوح الشام، له ذكر)1(.

َأُبو اْلَوْرِد ڤ.1 - 77

 ع: َكنَاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِأِب اْلَوْرِد، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه)2(.

َأُبو اْلَوْرِد الَماِزِنيُّ ڤ.1   77

 بر: قيـل: إن اسـم أب الـورد: )حرب(، له صحبٌة، سـكن مرص، وله 
ْت َوإِْن َغنَِمْت  َة الَّتِي إِْن َلِقَيْت َفرَّ يَّ ِ اُكْم َوالسَّ عندهم حديٌث واحٌد، قوله: »إِيَّ

َغلَّْت«)3(.

َأُبو َوْهٍب اْلُجَشِميُّ ڤ.1 7 77

 زن: سكن الشام، له حديثان عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْرُبُطوا اخَلْيَل 
واْمَسُحوا بِنَواِصَيَها، َوَل ُتَقلُِّدوَها األَْوَتار« )4(.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )265/67(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3043/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1774/4، 1775(.
)4( »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 66(.
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 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديُثُه ِعنَْد: َعِقيِل ْبِن َشبِيٍب)1(.

 بر: َلُه ُصْحَبٌة، روى عنه: َيِزيد بن أب حبيب، وجيشان ِف اليمن)2(.

، ِقيَل: اْسُمُه َعْبُد الَمِلِك ڤ.1   77 َأُبو َوْهٍب، اْلَكْلِبيُّ

 ع: ُهَو َصاِحُب ُدوَمِة اجْلَنَْدِل، َقاَل: »َشِهْدُت َبْعَض امَلَواِسِم، َوالنَّبِيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعو«)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3042/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1775/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3043/6(.
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َأُبو َلٍس اْلُخَزاِعيُّ ڤ.1 3 77

 ل: َلُه ُصْحَبٌة)1(.

ُد ْبُن اأْلَْسَوِد)2(.  ع:  اْسُمُه: ُمَمَّ

 بر: َلـُه ُصْحَبـٌة، يعـد ِف أهـل املدينـة، روى عنه: عمر بـن الكم بن 
ثوبان)3(.

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2870(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3051/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1739/4(.
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الياء َحْرف 

َأُبو اْلَيْقَظاِن ڤ.1   77

 س: َصاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ن: َصاِحُب َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ف  مجلة الصحابة، الذين دخلوا 
إفريقّية ، وغزا منها صقلية، وسكن مرص)2(.

 ع: َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ فِيَمْن َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َومَلْ َيْذُكْر َلُه حديًثا فِيَم 

ُر)3(. َحَكاُه َعنُْه امُلَتَأخِّ
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)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )508/9(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )526/1(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3054/6(.
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ُ
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اْبُن َحِديَدَة اْلُجَهِنيُّ ڤ.1 7 77

ِذي َأْدَرَكُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب، َفَقاَل: َأْيَن   س: َكاَن َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو الَّ
ْع َفإِنََّك َقْد َطِفْقَت)1(. ، َفَقاَل : َأْسِ ُتِريُد؟ َقاَل: َأَرْدُت َصَاَة اْلَعرْصِ

َلِميُّ ڤ.1   77 اْبُن ُحَماَطَة السُّ

َأِب  اْبُن  َذَكَرُه  َوَقاَل:  َحَاَمَة،  َأِب  اْبُن  ُر:  امُلَتَأخِّ َوَقاَل   ، ِحَجاِزيٌّ ع:   
َحاَبِة)2(. َخْيَثَمَة ِف الصَّ

اْبُن َرْبَعَة اْلُخَزاِعيُّ ڤ.1   77

َحاَبِة)3(. ُه َذَكَرُه ِف الصَّ ، َأنَّ ُر َعِن اْلُبَخاِريِّ  ع: َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

اْبُن ِزْمٍل اْلُجَهِنيُّ ڤ.1   77

ُر)3(. ، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ  ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َأُبو َمْشَجَعَة ْبُن ِرْبِعيٍّ

يَّاِب ڤ.1 - 77 اْبُن الشَّ

اِميِّنَي. َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َأِب بَِاٍل)4(.  ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

 كو، نق: َلـُه ُصْحَبـة َوِرَواَيـة َعـن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يعد ف الشـاميني روى 
عنه ابن أب بال)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )270/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3058/6(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3059/6(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3061/6(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )17/5(، »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )3433(.
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 نق: َلـُه ُصْحَبـة َوِرَواَيـة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يعد ِف الشـاميني روى َعنُه: 
ابن أب بَِال)1(.

اْبُن َمْسَعَدَة ڤ.1   77

 س: َصاِحُب اجْلُُيوِش)2(.

 ع: َصاِحُب اجْلُُيوِش، َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

اْبُن النَُّعْيَماِن ڤ.1 7 77

ْحَِن ْبُن َأِب َلْيَى)4(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: َعْبُد الرَّ
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)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )3433(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )435/9(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3068/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3069/6(.
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ُذو اأَلَصاِبع التَِّميِميُّ ڤ.1  -77

 جي: روى عنه: أبو عمران، يعد بالشام، وأبو عمران هذا ال يعرف 
اسمه)1(.

ـام، عداده ِف أهل َبيت امُلَقّدس،   ب: َلـُه ُصْحَبـة، روى عنه: أهل الشَّ
وقبه َبا)2(.

 م: عداده ف أهل الشام)3(.

 بر: يَقاَل اخلزاعي. ويَقاَل اجلهني. سكن بيت املقدس. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف فضل بيت املقدس والشام)4(.

َباِب ْبِن ِكَناَنَة 1 77-3 َباِبيُّ ُيَكنَّى: َأَبا ِشْمٍر، ِمْن َبِني الضِّ ُذو اْلَجْوَشِن الضِّ
اْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ڤ.

ْحبِيُل ْبُن األَْعَوِر  : اْسُمُه رُشَ اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ  س: َقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

َباُب ْبُن ِكَاِب ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة. اْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة، َوُهَو الضِّ

، َوُهَو َأُبو ِشْمِر ْبِن ِذي اجْلَْوَشِن  ُه: اْسُمُه َجْوَشُن ْبُن َربِيَعَة اْلِكَاِبُّ َوَقاَل َغرْيُ
ابَِغِة)5(. ، َوَكاَن ِشْمٌر ُيْكنَى َأَبا السَّ ِذي َشِهَد َقْتَل اْلَُسنْيِ ْبِن َعِيٍّ الَّ

)1( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 45(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )119/3(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 565(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )467/2، 468(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )169/8(.
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ل إل الكوفة فنزهلا،   س: قال ممد بن عمر: أسلم بعد ذلك، وحتوَّ
وهو أبو شمر بن ذي اجلوشن الذي شهد قتل السني بن عي بن أب طالب، 

وكان شمر يكنى أبا السابغة)1(.

َي َذا اجْلَْوَشِن؛ أِلَنَّ َصْدَرُه َكاَن َناتًِئا)2(. ُه ُسمِّ  ص: َقْد َذَكُروا َأنَّ

 جي: روى عنه: أبو إسحاق، يعد بالكوفة)3(.

ي ُذو اجلوشن؛ أِلَن َصدره  َم ُسمِّ ْحبِيل بن اأْلَْعَور؛ َوإِنَّ  ب: اْسمه: رُشَ

تَّة)4(. َكاَن ناتًئا، والذوون من َأْصَحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َهِذه السِّ

 بش: قد قيل: إن اسـم ذي اجلوشـن: )رشحبيل بن األعور(؛ وإنم 
سمى ذا اجلوشن؛ ألن صدره كان َناتًِئا)5(.

َي  ْحبِيُل(، َوُسمِّ  ع: َقاَل َأبو إِْسَحاَق السبيعي: ُذو اجْلَْوَشِن اْسُمُه: )رُشَ

َذا اجلَْوَشِن ِمْن َأْجِل َأنَّ َصْدَرُه َكاَن َناتًِئا)6(.

 بر: اختلف ف اسـمه، فقيل: اسـمه أوس بن األعور . وقيل: اسـمه 
رشحبيل  بن األعور بن عمرو بن معاوية. سكن الكوفة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )194/6، 195(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )175/3(.

)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 44(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )120/3(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 92(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1034/2(.
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روى عنه: أبو إسحاق السبيعي. وقيل: إن أبا إسحاق مل يسمع منه، وإنم 
سمع حديثه من ابنه شمر بن ذي اجلوشن َعْن َأبِيِه.

َوِمْن َأْشَعاِرِه:

وأعراضــه َجــاَز  اْلِ ــراراَمنَْعــُت  ــى  ف ــوازن عن ــّرت ه وف
اْلَِديــُد َعَلْيــِه  َنِصيــٍل  ِغـــَراَرابِــُكلِّ  إاِل  خِلَْثَعـــِم  َيْأَبـــى 
اَبــًة َوثَّ لِْلَحــْرِب  ــَمَراَوَأْعــَدْدُت  ــُد اْلِ ــًدا َيِصي ــَرَد هَنْ َوَأْج
اِب َ ــْهُم عنها انكســارا)1(َوَفْضَفاَضـًة ِمْثَل َمْوِر الرسَّ َينَْكرِسُ السَّ

 كو: وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وهو والد 
شمس بن ذي اجلوشن قاتل السني بن عي ڤ )2(. 

َواِئِد الُجَهِنيُّ ڤ.1  -77 ُذو الزَّ

 جي: من أهل وادي القرى، يعد بالشام)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد سليم بن مطري، من أهل َوادي القرى)4(.

 م: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ف أهل املدينة، نزل وادي القرى)5(.

ُه ُهَو ُذو اأْلََصابِِع)6(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ِعَداُدُه ِف امَلَدنِيِّنَي، َوِقيَل: إِنَّ

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )165/2(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )468/2(.
)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 45(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )119/3(.
)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 566(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1031/2(.
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 بر: َلُه ُصْحَبٌة وروايٌة، سمع َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف حجة الوداع ف حديث 
ذكره يقول: »إَِذا َعاَد الَعَطاٌء رًشا َعْن ِدْينُِكم َفَدُعوه«)1(.

 ثغ: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ف املدنيني.

قيل: إنه ذو األصابع. وال يصح؛ ألن ذا األصابع سكن البيت املقدس، 
وهذا سكن املدينة، وقيل فيه: َأُبو الزوائد)2(.

ُذو َعْمٍرو ڤ.1 77-7

 بر: رجل أقبل من اليمن مع ذي الكاع إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص مسلمني، 
ومعهم جرير بن عبد الله البجي.

قيل: إنه كان الرسول إليهم من قبل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف قتل األسود العنيس.

وقيـل: بـل كان إقبـال جريـر معهـم مسـلًم وافًدا عـى النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إل ذي الـكاع وذي عمـرو رئيـيس  الرسـول الـذي بعَثـه َرُسـوُل اللَّ
اليمن: جابَر بَن عبد الله ِف َقْتِل األسود العنيس الكذاب، فقدموا وافدين 
عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم كان ف بعض الطريق، رأى ذو عمرو رؤيا أو رأى 
شيًئا، َفَقاَل جلرير: يا جرير، إن الذي متر إليه قد قىض وأتى عليه أجله. َقاَل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، واستخلف  جرير: فرفع لنا ركب فسألتهم، فقالوا: ُقبَِض َرُسوُل اللَّ
أبو بكر. َفَقاَل ل ذو عمرو: يا جرير، إنكم قوم صالون، وإنكم عى كرامة 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )469/2(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )22/2(.
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لـن تزالـوا بخـري مـا إذا هلك لكـم أمري أمرتم آخـر، فأما إذا كانت بالسـيف 
ثم  امللوك.  تغضب  كم  وتغضبون  امللوك،  تريض  كم  ترضون  ملوًكا  كنتم 
َقـاال ل مجيًعـا -يعنـي ذا الكاع وذا عمرو-: أقرأ صاحبك السـام، ولعلنا 

سنعود، ثم سلَّم عيَّ ورجعا)1(.

َماَلْيِن، َواْسُمُه: ُعَمْيُر ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْمِرو 1  -77 ُذو الشِّ
اْبِن ُغْبَشاَن ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َماِلِك ْبِن َأْفَصى ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن 

ٍد ڤ. َعاِمِر ْبِن ُخَزاَعَة َوُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ

 س: َكاَن َيْعَمُل بَِيَدْيِه مَجِيًعا، َفِقيَل: ُذو اْلَيَدْيِن، َوَقِدَم َعْبُد َعْمِرو ْبِن 

َجُه َعْبٌد  ْبِن ُزْهَرَة ِحْلًفا َفَزوَّ َبْينَُه َوَبنْيَ َعْبِد ْبِن اْلَاِرِث  َفَعَقَد  َة  َنْضَلَة إَِل َمكَّ

، َوَرْيَطَة اْبنَْي َعْبِد  َمَلنْيِ ا َذا الشِّ اْبنََتُه ُنْعَم بِنَْت َعْبِد اْلَاِرِث، َفَوَلَدْت َلُه: ُعَمرْيً

ُب ِمْسَخنََة. َعْمٍرو، َوَكاَنْت َرْيَطُة ُتَلقَّ

َقاُلوا: َوآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُعَمرْيِ ْبِن َعْبِد َعْمٍرو اخْلَُزاِعيِّ َوَبنْيَ َيِزيَد 

 ، َمَلنْيِ َأُبو ُأَساَمَة اجْلَُشِميُّ اْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُفْسُحٍم َوُقتَِا مَجِيًعا بَِبْدٍر، َقَتَل َذا الشِّ

َمَلنْيِ َيْوَم ُقتَِل بَِبْدٍر اْبَن بِْضٍع َوَثَاثنَِي َسنًَة. َوَكاَن ُعَمرْيٌ ُذو الشِّ

َثنِي بَِذلَِك َمْشَيَخٌة ِمْن ُخَزاَعَة)2(. ُد ْبُن ُعَمَر: َحدَّ َقاَل ُمَمَّ

.)3( ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َقتله ُأَساَمُة اجلَُشِميُّ  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )154/3(.)1( »االستيعاب« )469/2، 470(.
)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 59(.
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 ب: َصىَّ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحْيُث َسَها، َوقد ُيَقال: َلُه َأْيًضا ُذو الشملني 
ابن َعْبد َعْمرو بن َنْضَلة اخلَُزاِعّي)1(.

ُه َكاَن يْعمل بيَدْيِه مَجِيًعا.  َم قيل َلُه َذلِك؛ أِلَنَّ  ب: ُيَقال َلُه: ُذو اْلَيَدْيِن؛ َوإِنَّ

ِذي اْستْشهد  َوُيَقال َلُه َأْيًضا: ُذو الشملني، َوَلْيَس َهَذا بِِذي الشملني الَّ
َيْوم بدر)2(.

 م: قـال ممـد بـن إسـحاق: ذو الشـملني بن عبد عمرو بـن نضلة بن 
غبشان، قتل ببدر.

وقال عي بن زيد، عن سعيد بن املسيب: ف معرفة من قتل يوم بدر، 
ذو الشملني)3(.

 ثغ: شهد بدًرا وقتل با، قتله أسامة اجلشمي)4(.

ـَمَلنْيِ اْبُن َعْبِد ْبـِن َعْمِرو ْبِن َنْضَلَة  ـُد ْبُن إِْسـَحاَق: ُذو الشِّ  ع: َقـاَل ُمَمَّ

َمَلنْيِ َغرْيُ ِذي اْلَيَدْيِن؛ أِلَنَّ َذا اْلَيَدْيِن ُسَلْيِميٌّ  اْبِن َغْيَشاَن، ُقتَِل بَِبْدٍر، َوُذو الشِّ

ْرَباُق)5(. َسَكَن »َواِدي اْلُقَرى«، ُيَقاُل َلُه: اخْلِ

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)6(.    

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )301/3(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )120/3(.
)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 570(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )22/2(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1030/2(.

)6( »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 170(.
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 جر: استشهد يوم َبْدٍر)1(.

ُذو اللِّْحَية اِلكَلِبيُّ ڤ.1  -77

ام)2(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد أهل الشَّ

 م: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ف أهل اليمن، ويقال: إنه الضحاك بن سفيان. 

روى عنه: يزيد بن أب منصور)3(.

 بر: يعـد ف البرصيـني، واسـمه: رشيـح بن عامر بـن عوف بن كعب 
ابن أب بكر بن كاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، له صحبة.

روى عنه: يزيد بن أب منصور)4(.

ُذو اْلَيَدْيِن، َوُيَقاُل اْسُمُه: اْلِخْرَباُق، َوُيَكنَّى َأَبا اْلُعْرَيان ڤ.1  -77

 ق: كان يعمل بيديه مجيًعا، فقيل له: ذو اليدين. ويقال له: ذو الّشملني 
أيًضا. وقد يقال: إن اسمه اخلرباق، وأنه كان طويل اليدين.

وهذا هو الذي ذكر ف الديث الذي ذكر فيه: أنَّ َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َتَكلَّم 
بعد الصاة، ثم قىض ما فاته.

وليس هو ذو الشملني الذي استشهد يوم بدر)5(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )420/7(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )120/3(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 578(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )475/2(.

)5( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 322(.
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 ب: صىَّ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحْيُث َسَها، َوُهَو غري ِذي اْلَيَدْيِن)1(. 

 م: كان ينزل بذي خشب، من ناحية املدينة)2(.

ِة)3(.  ع: َكاَن َينِْزُل بِِذي َخَشٍب، ِمْن َناِحَيِة اْلَبرْصَ

، شهد النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،   بر:  رجٌل من بني سليم، يَقاُل له: اخلرباق، حجازيٌّ
وقد رآه وهم ف صاته فخاطبه. 

وليس هو ذا الشملني، ذو الشملني رجل من خزاعة حليف لبني زهرة، 
قتل يوم بدر، نسبه ابن إسحاق وغريه، وذكروه فيمن استشهد يوم بدر.

وذو اليدين عاش حتى روى عنه املتأخرون من التابعني، وشهد أبو هريرة 
يـوم ذي اليديـن، وهـو الـراوي لديثـه، وصـحَّ عنه فيـه قوله: بينـا نحن مع 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص إحدى صايت العي، فسـلم من  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص،  صـىَّ بنا َرُسـوُل اللَّ َرُسـوِل اللَّ

ركعتني، َفَقاَل له ذو اليدين: ... وذكر الديث.

وأبو هريرة أسلم عام خيب بعد بدٍر بأعوام، فهذا يبنيِّ لك أن ذا اليدين 
الذي راجع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ ف شأن الصاة َلْيَس بذي الشملني املقتول يوم 
بدر. وقد كان الزهري مع علمه باملغازي، يقول: إنه ذو الشملني املقتول ببدر، 

وإن قصة ذي اليدين ف الصاة كانت قبل بدر، ثم أحكمت األمور بعد.

وذلك وهٌم منه عند أكثر العلمء، وقد ذكرنا ما يب من القول ف َذلَِك 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )114/3(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 568(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1029/2(.
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عندنا ف كتاب »التمهيد«، فمن أراد َذلَِك تأمله هنالك.

-وكان  قد روى هذا الديث عن معدى بن سليمن صاحب الطعام 
ِمن ممد بن املثنى، وبندار ممد بن  ثقة فاضًا- مجاعة منهم: أبو موسى الزَّ
بشار، كم رواه عى بن بحر بن بري، وقد ذكرنا َذلَِك ف كتاب »التمهيد«، 
ببدر؛ ألن مطرًيا  املقتول  الشملني  ذا  َلْيَس  اليدين  ذا  أن  وهذا يوضح لك 

ا مل يدرك من زمن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا. ٌر جدًّ متأخِّ

وذكر أبو العباس ممد بن يزيد املبد ف »األذواء من اليمن ف اإلسام« 
من مل يشهر أكثرهم عند العلمء بذلك، فممن ذكره: ذو الشهادتني خزيمة 
»األذواء«،  ذكره ف  إل  فا حاجة  باسمه وحاله،  ثابت، وهو مشهور  بن 

وإنم يذكر فيهم من مل يعرف إال بذلك أو من غلب عليه.

ِه  ها َرُسوُل اللَّ وممن ذكره: ذو العني قتادة بن النعمن، أصيبت عينه فردَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فكانت أحسن عينيه، وكانت ال تعتل وتعتل التي مل ترد.

ومنهم: أبو اهليثم بن التيهان ذو السيفني، كان يتقلَّد سيفني ف الرب.

ومنهـم: ذو الـرأي، حبـاب بـن املنـذر صاحب املشـورة يوم بـدر، أخذ 
َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص برأيه، وكانت له آراء مشهورة ف اجلاهلية.

إذا  له مشهرة  كانت  بن خرشة،  ُدَجانة سمك  أبو  املشهرة  ذو  ومنهم: 
خرج با خيتال بني الصفني مل يبق ومل يذر، وهؤالء كلهم أنصاريون.

ومن  غريهم: ذو النور عبد الله بن الطفيل األزدي ثم الدوس، أعطاه 
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ِه، هـذه مثله،  النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص نـوًرا ف جبينـه ليدعـو قومـه به. َفَقـاَل: َيا َرُسـوَل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف سوطه. فجعله َرُسوُل اللَّ

ه َرُسوُل اللِه  وذكر ذا اليدين اخلزاعي، وأنه كان ُيدعى ذا الشملني، فسمَّ
م  ملسو هيلع هللا ىلص ذا اليدين، وذكر أنه هو القائل: أقرصت الصاة أم نسيت؟ وقد تقدَّ

ف ذكر ذي اليدين ما فيه كفاية.

هذا ما ذكره املبد، وأما ما ذكره أهل السري وأهل اآلثار والعلم باخلب 
فم ذكرناه ف كتابنا هذا، ومال عند أهل العلم أن يذكر أبو اهليثم ابن التيهان، 
وقتـادة بـن النعـمن، وخزيمة بن ثابـت ف »األذواء«، وهـذا ال معنى له عند 

العلمء.

وقد أمجعوا أن عثمن بن عفان يَقاُل له: ذو النورين، ومل يذكره املبد ف 
»األذواء«، فدلَّ عى أنه مل يصنع شيًئا ف »األذواء«، إذ ذكر فيهم من مل نذكر 

فيهم)1(.

ُذو ِمْخَمٍر: َوِقيَل: ُذو ِمْخَبٍر اْبُن َأِخي النََّجاِشيِّ اْلَحَبِشيِّ ڤ.1 --77

، َوِمَْمٌر َأَصْوُب َوَأْكَثُر، َوُهَو ِمْن   س: ُيَقاُل ِف َبْعِض اْلَِديِث ُذو ِمَْبٍ

اَم َبْعُد، َوَرَوى َعنُْه النَّاُس، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْهِل اْلَيَمِن، َوَنَزَل الشَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الََبَشة)3(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )429/9(.)1( »االستيعاب« )478-475/2(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )193/1(.



673 األلقاب

ام: ُجَبري بن  ، َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه أهُل الشَّ  ب: ابن أخي النََّجايِشِّ
نفري َوَغريه)1(.

 م: خادم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: ذو ممر.

روى عنه: جبري بن نفري، ويزيد بن صالح، والعباس بن عبد الرحن، 
وأبو حي املؤذن)2(.

 ع: َخاِدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ْحَِن،  ، َواْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد الرَّ ُن، َوُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ َث َعنُْه: َأُبو َحيٍّ امُلَؤذِّ َحدَّ

.)3( ْيَباِنُّ ، َوحَيَْيى ْبُن َأِب َعْمٍرو السَّ ِميُّ ِة، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اللِه اْلَْضَ اِهِريَّ َوَأُبو الزَّ

 بر:  ويَقـاَل: ذو ممـر، وكان األوزاعـي يأبـى ف اسـمه إال ذو ممر 
بامليمـني، ال يـرى غـري َذلِـَك، وهو ابن أخـي النجايش، وقد ذكـره بعضهم ف 

موال النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

له أحاديث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مرجها عن أهل الشام، وهو معدوٌد فيهم)4(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويقال فيه: مب بالباء)5(.

 ثغ: كان األوزاعي ال يرى إال ممر بميمني، وهو ابن أخي النجايش 
ملك البشة.

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 571(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )119/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )475/2(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1036/2(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )175/7(.
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معدوٌد ف أهل الشام، وكان خيدم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: َأُبو حي املؤذن، وجبري بن نفري، والعباس بن عبد الرحن، َوَأُبو 
الزاهرية، وعمر بن َعْبد اللَِّه الضمي.

وكان ذو ممر فيمن قدم من البشة إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا اثنني وسبعني 
ه بعُضُهم ف موال النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(. رجًا، ولزم ذو ممر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خيدمه، وعدَّ

 ذت: هاجر، وخدم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه.

َرَوى َعنْـُه: ُجَبـري بـن ُنَفري، وخالد بن َمْعـدان، وَأُبو الزاهريـة ُحَدير بن 
ُكَرْيب، ويزيد بن صليح.

توف بالشام)2(.

 جر: ابن أخي النََّجايِش، وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وخدمه ثم نزل الشام، 
وله أحاديث)3(.
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)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )486/2، 487(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )26/2(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )458/3(.
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